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Een succesvolle meeting bij ReeHorst!

Wat zijn de 6 succes-factoren
voor uw congres of feest?
Welke factoren bepalen of uw congres of feest een succes wordt? Allereerst
natuurlijk de locatie. Waar moet een goede locatie allemaal aan voldoen? Ik
ging naar het succesvolle ReeHorst in Ede-Wageningen, winnaar van de award
Beste Congreslocatie van Nederland, voor een interview met de enthousiaste
directeur Ruud de Corte. Kan hij mij vertellen wat het geheim is van een succesvol congres of feest?
Als ik in ReeHorst arriveer in de royale
en luxe entrée word ik oprecht blij door
Ruud begroet en we nemen plaats in
de sfeervolle Brasserie-bar. Wat me direct opvalt is dat er veel zakenvrouwen
zijn. Hoe komt dat? Ruud: “Dat is zeker
geen toeval, de sfeer in ReeHorst heeft
namelijk een bijzondere internationale
“Female touch”, en dat is best uniek in
Nederland.
“Female touch”
“Miss Claire Cortez geeft ons veel inspiratie. Haar passie en professionaliteit voor hospitality voel je hier sterk.
Vrouwen én mannen beleven dat als
heel warm. Daarmee onderscheiden
we ons ook meteen van alle andere lo-

caties. “Is dat de reden dat ReeHorst is
verkozen tot beste congreslocatie van
Nederland?” Ruud: “Onze bijzondere
internationale sfeer met de “female
touch” is zeker belangrijk, maar natuurlijk zijn er meer factoren die meespelen
als dé succesfactoren voor een congres
of feest!”

Ruud de Corte

Bereikbaarheid
Ruud: ”Een locatie moet altijd centraal
gelegen en snel bereikbaar zijn met de

auto én de trein. Een groot eigen parkeerterrein vlak voor de deur is ook beslist een vereiste!”
Flexibiliteit
“Het organiseren van een congres of
feest is ook echt een vak. Het scheelt
echt heel veel als een locatie flexibel is
en professioneel meedenkt.”
“Wat bedoel je met flexibel?” Ruud:
“Een locatie moet flexibel zijn in het
kunnen aanbieden en op het laat-
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ste moment aanpassen van de juiste
zaalgrootte voor het aantal gasten. En
bovendien alert zijn op de specifieke
wensen voor sfeer, food & beverage
(allergenen!), techniek én daarnaast
de juiste sfeer creëren die past bij het
thema van het event!”
Transparantie
Ruud: “Een offerte moet volledig en
duidelijk zijn. Bij ReeHorst is de kwaliteit altijd goed in verhouding met de
prijs en krijgt de opdrachtgever nooit
achteraf een verrassing bij de uiteindelijke rekening.”
Persoonlijke aandacht
Een succesvol congres of feest staat
of valt met persoonlijke aandacht,
vandaar dat je bij ReeHorst altijd één
vaste contactpersoon hebt die alles
voor je verzorgt én er ook is tijdens het
congres of event. Aandacht voor alle
details en een zeer ervaren team van
professionals maken merkbaar en voelbaar het verschil.”
Alle faciliteiten onder een dak
Ruud: “Bij een congres of feest gaat het
niet alleen om een zaal. Heeft de zaal
overigens wel een aflopende vloer voor
de optimale zichtlijn? Heeft de locatie onder hetzelfde dak ook een eigen
hotel, restaurant, brasserie en bar? En
vooral: een eigen audiovisueel team en
een eigen keuken zodat snel kan worden ingespeeld op last minute wensen?”
Al pratende met de directeur van ReeHorst begrijp ik steeds meer waarom
het organiseren van een congres of
feest veel vereist van een goede locatie. En dat je als een locatie de prijs
wilt winnen van Beste congreslocatie
van Nederland dus aan heel veel eisen
moet voldoen.
Rondleiding
Benieuwd naar de “Female touch” van
ReeHorst in Ede-Wageningen met haar
39 zalen, 4-sterren Hotel en Live Cooking Restaurant-Brasserie-bar Valentino?
Kijk snel op ww.reehorst.nl of
bel 0318-750300 voor een rondleiding.
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