HOTELRESERVERINGSTRAJECT UITBESTEDEN VOOR EEN CONGRES?
Hulp nodig? Het organiseren van een congres is een tijdrovende klus. Wij kunnen probleemloos een groot deel van
deze organisatie uit handen nemen. Vanaf het zoeken en vastleggen van de ideale locatie tot en met de prijsonderhandelingen en het volledige reserveringstraject. Besteed het gerust aan ons uit! Het door ons ontwikkeld
boekingssysteem BOOK A ROOM LINQ laat de deelnemers in één oogopslag zien welke hotels beschikbaarheid hebben
en tegen welke prijs. Zo kan iedereen zelf het gewenste hotel reserveren!
Ieder zijn vak! Onze staat van dienst toont aan dat wij alle facetten rondom het hotelreserveringstraject moeiteloos
en met enthousiasme voor je uit kunnen voeren. Dat scheelt alvast veel tijd, gedoe, stress, geregel en... geld. Zo blijft
bij jou de focus op de inhoud van het congres. Wij helpen je alvast bij de volgende essentiële vragen:

1. Welke hotels bied ik mijn deelnemers aan?
Zoveel mensen, zoveel wensen. Iedere deelnemer heeft z'n eigen voorkeuren, eisen en budget. De één wil dichtbij de
congreslocatie verblijven, de ander juist niet. Het is daarom van belang dat het aanbod van hotels gevarieerd is. Van
goedkoop tot luxueus en op diverse locaties. Uiteraard zorgen wij voor de scherpste tarieven.
2. Wanneer reserveer ik hotels?
Reserveer (opteer) ruim op tijd. De organisatie van een congres (datum, locatie) en de inhoud (thema, topics, sprekers)
is al complex genoeg. Niets zo zuur als het draaiboek klaar is en dan blijkt dat er geen of niet voldoende
hotelaccommodatie beschikbaar is...
3. Hoeveel kamers zijn er nodig?
Het vrijwel onmogelijk te weten hoeveel kamers er exact nodig zijn. Aan de hand van uw schatting reserveren wij
daarom kamerblokken (allotments) bij de diverse hotels. Wij houden contact met de hotels. Verhogen of verlagen de
allotments waar nodig en voorkomen op die manier dat onnodige kosten worden gemaakt.
4. Hoe kan de deelnemer hotelaccommodatie reserveren?
Gemak dient de mens! Via jouw website linkt men naar BOOK A ROOM LINQ een speciaal voor jouw congres
ingerichte reserveringswebsite (desgewenst voorzien van jullie logo en/of logo van het betreffende congres). Via
BOOK A ROOM LINQ kan iedere deelnemer een keuze maken uit de diverse hotels die aangeboden worden. Het
reserveringsformulier is gebruikersvriendelijk. Is eenmaal de keuze gemaakt, dan ontvangt de deelnemer direct een
bevestiging per email.
5. Wijzigingen, annuleringen, en nu?
Het valt niet te voorkomen: 1001 wijzigingen vinden plaats in de aanloop naar het congres. Een nachtje langer, een
nachtje korter, eenpersoonskamer wordt tweepersoonskamer, of toch maar liever een reservering in dat andere hotel.
Het kost ongelooflijk veel tijd maar wij blijven daar stoïcijns onder. Tel uit je (tijd)winst!
6. Hoe weet ik waar mijn deelnemers overnachten?
Hoeveel kamers zijn er gereserveerd? Wat is de tussenstand? Welke hotels zijn er gekozen? Fijn om dit te weten
zonder zelf steeds contact op te hoeven nemen met al die hotels. Zo vaak je maar wilt leveren wij een
zeer overzichtelijke gastenlijst per hotel.
7. Welke regelgeving hanteren de hotels?
Het aantal sterren zegt veel over de ruimte, luxe en prijs van hotelaccommodatie. Daarnaast hanteert ieder hotel
andere regels voor annuleringen, wijzigingen en opties. Veel hotels werken met de Uniforme Voorwaarden Horeca.
Wij kennen alle regelgeving en adviseren graag.
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