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The Role of Private Equity in a Moneyless World 
 
Het is een kwestie van tijd voordat de mensheid middels technologie oplossingen vindt voor de grootste uitdagingen van dit moment; 
overbevolking, voedseltekort, armoede, energieschaarste, vergrijzing, gebrekkig onderwijs en klimaatvervuiling. Digitalisering maakt 
zakendoen eenvoudiger en goedkoper.
En niet alleen technologie marginaliseert de rol van geld, het gebeurt ook in de hoofden van de mens. Millennials hechten in hun 
consumptiepatroon veel meer waarde aan andere zaken dan de prijs-kwaliteitverhouding. Consumenten kijken meer naar het gevoel wat zij bij 
een product hebben en de normen en waarden die daarmee geassocieerd worden. Werknemers kijken naar de vrijheid die zij krijgen om te 
ondernemen, en het maatschappelijk nut van een bedrijf. In het beoordelen van bedrijven kijken stakeholders steeds meer naar de triple 
bottom line: financiële, sociale en milieutechnische vooruitgang.
 De conclusie van dit alles is dat geld steeds minder belangrijk wordt en de nadruk komt te liggen op betekenis. Contrair is dat Private Equity 
voornamelijk draait om winst en cashflow.  

De grote vraag is dan wat de rol van Private Equity wordt in een wereld die steeds minder geeft om geld. Is de sector in staat om ook over 
andere factoren na te denken dan de Return on Investment? Hoe gaan ze de concurrentie aan met strategische kopers die hierin veel beter 
geëquipeerd zijn? Kan Private Equity nog de gewenste rendementen van 20% behalen in een economie die nauwelijks groeit en georiënteerd 
is op betekenis in plaats van materiële zaken? Nemen investeerders genoegen met minder? Wat heeft Private Equity ze nog meer te bieden 
dan financiële winsten?

Ezri Joy Blaauw I M&A Community Manager, Alex van Groningen I PESUMMIT.nl I eblaauw@alexvangroningen.nl I 020 578 8913 | 06 4638 4782



TOON UW WAARDE
Word partner van het Private Equity Summit 2018. Bouw aan bekendheid, een sterk netwerk en 
zakelijke relaties op 7 maart 2018 in Strandzuid in Amsterdam. Dé perfecte gelegenheid voor u 
om in contact te komen met investeerders die ondernemen serieus nemen. Neem als partner van 
het summit actief deel aan de discussies en ontmoet honderden zakelijke relaties. 

Bent u de kennispartner die private equity investeerders helpt bij hun vraagstukken? 
• Profilering op gebied van private equity en venture capital
• Hoge naamsbekendheid 
• Sterker en groter zakelijk netwerk 
• Actieve kennisuitwisseling 
• Zakelijke leads en contacten

ONTMOET DE TOP IN PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
Het Private Equity Summit is hét event voor private equity managers en 
venture capital investeerders in de Benelux. 

Het Summit brengt jaarlijks honderden private equity managers, venture 
capital investeerders van grote (internationale) investeerders bijeen. Het 
Private Equity Summit biedt alles wat een investeerder kan verwachten van 
een topevenement: inspiratie, kennis, netwerken met 300 vakgenoten en een 
hoog niveau aan hospitality. We bespreken de belangrijkste trends en 
ontwikkelingen en met toonaangevende keynote sprekers, waardevolle 
sessies en besloten discussies worden de bezoekers voorzien van strategische 
kennis en knowhow. PESUMMIT.nl

Ezri Joy Blaauw I M&A Community Manager, Alex van Groningen I PESUMMIT.nl I eblaauw@alexvangroningen.nl I 020 578 8913 | 06 4638 4782



BENT U DE KENNISPARTNER DIE PRIVATE EQUITY INVESTEERDERS HELPT BIJ 
HUN VRAAGSTUKKEN?

Profiteer als partner van vele privileges: 
• Zichtbaarheid voor, tijdens en na het summit
• 100 private equity managers en venture capitalists
• 4 masterclasses
• 2 keynotes
 • 2 - 4 round table sessies
• 8 uur netwerken op hoog niveau

PARTNERSHIPS 2017 

ONTMOET DE TOP IN PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL
Het Private Equity Summit is hét event voor private equity managers en 
venture capital investeerders in de Benelux. 

Het Private Equity Summit biedt u perfecte mogelijkheden om u te profileren 
als dé kennispartner voor ambitieuze investeerders:

✓ Toon uw waarde en deel uw expertise
✓ Kom in gesprek met 100 leaders in private equity
✓ Vergroot direct uw zichtbaarheid en versterk uw marktpositie

Uw round table op de notarisboot
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"Goed georganiseerd. Je kan zien dat de meerjarige 
ervaring haar vruchten afwerpt.”

“Scherpe thema’s en sprekers 
van zeer hoog niveau.”
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EXPOSURE PLATINUM GOLD SILVER

Promotie-uitingen voor, tijdens en na event (website, banners, 
programmaboekje, artikelen, M&A Magazine)

Groot Middelgroot Klein

Artikel/advertorial MenA.nl 2 1 € 1.000

Logo in advertentie PE Summit in Het Financieele Dagblad Groot Middelgroot Klein

SUMMIT

Kaarten voor uw relaties* 32 16 8

Kaarten voor eigen medewerkers** 8 4 2

Deelnemerslijst PDF na afloop (geen tel/email) Ja Ja Ja

Rol in het plenaire programma Ja Nee Nee

Breakout sessies (workshop, round table of masterclass) 2 1 Nee

TOTAAL PAKKET PLATINUM GOLD SILVER

Investering € 15.000 € 10.000 € 7.500

Investering partners M&A Community € 14.000 € 9.000 € 6.500

* Uw relatiekaarten zijn uitsluitend bestemd voor private equity managers, CEO’s, CFO’s, en M&A Directors. 
** Partners van de M&A Community zijn reeds in het bezit van kaarten voor eigen medewerkers en komen bij bovengenoemd aantal kaarten. Platinum Partners: 10. Gold Partners: 4. Company Partner: 2. 

PARTNERSHIPS PRIVATE EQUITY SUMMIT 2018 
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