


Cine suntem?
TaxCamp by Horațiu Hagiu este singurul concept din

România dedicat domeniului contabil și fiscal.

Dacă inițial a apărut ca urmare a pasiunii și experienței

de peste 15 ani pentru consultanța financiară, până în

ziua de azi a devenit cel mai mare eveniment de acest

gen, recunoscut la nivel național.

Organizat de mai bine de 10 ani, TaxCamp este acum o

reuniune bianuală a celor care vor să se dezvolte pe plan

profesional și personal și a celor care între timp ne-au

devenit o a doua familie.

Punem accent pe claritatea interpretabilului, prin

intermediul unor oameni cu expertiză, însă scopul

taberei cuprinde mai multe arii: contabilitatea și

fiscalitatea, perfecționarea continuă, socializarea și

prietenia!



Ce oferim la
Tax Camp?
O serie de workshop-uri interactive și activități amuzante

în care participanții pot acumula experiență profesională,

învățând să jongleze cu operațiunile de contabilitate și cu

documentele fiscale ca adevărații profesioniști.

Pe scurt:

10 lectori renumiți

100 de participanți

Concursuri

Activări ale partenerilor



Flow-ul evenimentului

TaxCamp by Horațiu Hagiu îți pregătește 3 zile de

pregătire profesională intensivă, dezbateri, networking,

dar și momente de relaxare, distracție și surprize în

fiecare seară!

Dintre lectori amintim:

Horațiu Hagiu

Cristi Rapcencu

Adrian Bența

Florin Dobre

Elena Stoian

Invitați:

Consilieri din cadrul Ministerului de Finanțe

Reprezentanți ai Camerei Consultanților Fiscali



Galerie



Seventeen România, Relians,
Alira Vinul, Vodafone, 
Samsung Romania prin Gersim
Impex, 
Asociația de Contabilitate
Decont, Bastard by A2Z 
GARAGE, Nexus ERP, Vinarte, 
Idea Leasing, DCN eu, 
Smartbill, Pfanner, Crama
Liliac, Romtelecom, Ascelis, 
Tuborg, Lechburg, etc

Datorită loialității participanților, feedback-ului pozitiv și

experienței minunate pe care a reprezentat-o TaxCamp

de-a lungul anilor, ne-am bucurat să avem susținerea

următorilor parteneri:



De ce dorim un 

parteneriat?

Suntem de părere că, pentru a aduce valoare

business-ului sau comunității, este nevoie de

profesioniști. Datorită faptului că Tax Camp

reprezintă deja o tradiție în lumea contabilității și

a fiscalității, vrem să creăm în continuare

parteneriate cu oameni de top, în felul acesta

reușind să ne ridicăm reciproc în mod sustenabil.



Beneficiile sponsorilor

Expunerea către o audiență formată din

manageri de top și antreprenori

Vizibilitate optimă atât în mediul online, cât

și în offline

Branding pe site-ul evenimentului

Menționarea denumirii sponsorului (cu logo)

pe toate materialele promoționale



Beneficiile sponsorilor
Activări speciale de brand și spot video la

locul evenimentului

Menționarea sponsorului în comunicatele de

presă privind evenimentul

Afilierea ca parteneri ai celui mai mare

eveniment din România în domeniul

fiscalității și contabilității

Dezvoltare personală și asocierea brandului

cu traineri profesioniști



Pachete parteneri

S I L V E R

2.000 €

Materialele partenerului la eveniment: pliante, broșuri și roll-up 

banner în sala de conferință pe toată perioada de desfășurare a 

evenimentului;

Speech partener de 15 minute în cadrul cursului;

Logo pe agendă și în promovarea evenimentului;

Branding pe site-ul evenimentului: logo pe homepage și în

secțiunea parteneri;

Spot video rulat în sala de conferință în timpul pauzelor;

Vizibilitate în mediul online prin mijloace specifice de 

promovare.

G O L D

4.000 €

PACHET SILVER 

+

Personalizarea unuia dintre seminariile din cadrul

evenimentului cu exemplele proprii ale partenerului;

Eveniment promovat “powered by…”

Speech partener de 30 minute în cadrul cursului;

Pachetele sunt informative, contactează-ne pentru oferte personalizate.



Acceptă provocarea!
Rezervă-ți acum un loc în tabăra

de formare TaxCamp și vino 

să vezi cu ochii tăi ce

înseamnă să te distrezi învățând!

DETALII ORGANIZATOR
HORATIU HAGIU - HEAD OF TAX ASCELIS
office@ascelis.ro | 021 326 06 01
Strada Daniel Barcianu, nr.30, et.2, Sector 
3, București
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