meetings Business Event

2016

voor iedereen die meetelt in de meetings- en congresindustrie. voor u dus!

Gun uzelf dat inspirerende idee
en die waardevolle contacten

MAANDAG 25 JANUARI POSTILLION CONVENTION CENTRE WTC ROTTERDAM

Meld u aan op: www.meetingsbusinessevent.nl
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COVERSTORY

Het Meetings Business Event is een netwerk- en inspiratiebijeenkomst voor meeting- en congresorganisatoren
en voor de aanbieders van meeting-, training- en congreslocaties. Hier vindt de uitreiking van de Meeting
Awards voor Congreslocatie van het Jaar, Trainingslocatie van het Jaar, Evenementenlocatie van het Jaar,
Vergaderlocatie van het Jaar, Teamattractie van het Jaar en Meetingsupplier van het Jaar 2015 plaats.

HET CONGRESPROGRAMMA VOOR
MAANDAG 25 JANUARI 2016

meetings Business Event
netwerk- en inspiratiebijeenkomst voor meeting- en congresorganisatoren en -locaties 2015

13.30 Ontvangst en registratie
14.00 Start programma Welkom en openingswoord door
Heltjo Brinkman, uitgever Meetings en initiatiefnemer
Meetings Business Event. Aftrap door dagvoorzitter
Hans Kazàn.
Hans Kazàn is Nederlands bekendste goochelaar en een
begrip door de vele televisieprogramma’s die hij door de
jaren heen presenteerde. Nog steeds verzorgt deze populaire entertainer jaarlijks talloze optredens in theaters en
tijdens diverse evenementen.
Kazàn is verder veel gevraagd
als dagvoorzitter en presentator voor zowel zakelijke
evenementen als entertainmentprogramma’s.
Hij weet bij elk evenement de
juiste toon te zetten.
Tenslotte is Kazàn ook nog
een veel gevraagd gastspreker.
Zijn onderwerpen en vooral de
authenticiteit van zijn verhalen
over vallen, opstaan en verder
gaan, spreken veel mensen aan.
Hans’ passie, enthousiasme en humor zorgen er voor dat
bezoekers de zaal verlaten met een brede glimlach, nieuw
verworven inzichten en positieve inspiratie!
Arno Hermans
Welke technologische ontwikkelingen helpen de
eventmanager en wat staat ons nog te wachten?
Hij zal onder andere ingaan op de mogelijkheden
van apps.

Pauze
Tijdens de pauze zullen hapjes geserveerd worden.
Erik Peekel
Hoe organiseer je een evenement dat niemand wil missen,
wat zijn de do’s & don’ts voor een succesvolle meeting?
Erik-Jan Ginjaar
Wat is de succesformule van Postillion Hotels?
Hoe wist deze groep met de locatie Utrecht Bunnik twee
keer achter elkaar de Meetings Award te winnen voor de
Beste Congreslocatie van het Jaar en met de locatie
Dordrecht ook al een keer? Wat zijn de plannen?
17.30 Afsluiting en borrel
MEETINGS AWARDS
De uitreiking van de Meetings Awards naar de stemmen
van de lezers van Meetings. Evenals vorig jaar notarieel
bevestigd.
De Meetings Awards worden in de volgende categorieën
uitgereikt:
De Beste Trainingslocatie van het Jaar
De Beste Evenementenlocatie van het Jaar
De Beste Congreslocatie van het Jaar
De Beste Vergaderlocatie van het Jaar
De Beste Teamattractie van het Jaar
De Beste Meetingssupplier van het Jaar
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Roeland Tameling
Hoe betrek je de meeting cities of meeting regio’s in de
locatiekeuze van je meetings? En hoe kan de omgeving
van een locatie bepalend zijn, in de lijn van het
Meetingsdoel?
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Kom naar Rotterdam op maandagmiddag 25 januari 2016
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WELKOM

INFO OVER DE SPREKERS

Heltjo Brinkman

Arno Hermans is directeur van Gets Involved. Arno richt zich op het verbinden van mensen en organisaties en neemt het initiatief waarbij de maatschappelijke impact centraal staat. Gets Involved organiseert evenementen
en denkt mee over de invulling en organisatie. Eerder was Arno Sales &
Marketing manager bij Conference Center The Strip in Eindhoven.
Hermans studeerde voor Engineer en deed Verkeerskunde aan de NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Daarna deed hij ervaring op als Marketingcoördinator
en Sales & Marketing Manager alvorens hij als oprichter/eigen baas aan de slag ging
van Gets Involved.

Het Meetings Business Event
zal geopend worden door Heltjo
Brinkman, uitgever van het vakblad Meetings (sinds 1987).

DAGVOORZITTER

Hans Kazàn

Als presentator betrekt Hans Kazàn de zaal actief en met veel
humor bij de diverse programmaonderdelen, waardoor deze
dag een informatieve en tegelijk
wervelende belevenis wordt.
Vanzelfsprekend illustreert Hans
zijn optreden met enkele verbijsterende magische effecten!

Roeland Tameling is manager van de stichting Promotie Veenendaal. Tameling houdt er van mensen intellectueel uit te dagen. Dat doet hij onder
andere tijdens netwerkbijeenkomsten van dertigers en veertigers uit Leusden en omstreken. Daar spreekt men over de passies en expertise van de
deelnemers. Men komt daartoe zes maal per jaar bijeen. Het netwerk heet toepasselijk: ‘IN Leusden’.
Eerder was hij Citymarketeer, Senior Beleidsadviseur en werkzaam voor de Kamer
van Koophandel.
Hij studeerde Management Consultancy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
International Law aan de Universiteit van Groningen. Tameling is actief in diverse
netwerken.

Erik Peekel richtte in 1999 Aaaaha! The Actor Factory BV op. Dit bedrijf
ontwerpt en produceert live communicatie voor conferenties, evenementen, campagnes en guerrilla marketing. Hij is de auteur van het boek “Het
evenement dat niemand wil missen - Hoe organiseer je die dag?”. Peekel
studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in de richting Business Administration. Hij heeft veel ervaring als dagvoorzitter, gespreksleider, presentator (ook op
online TV) en brainstorm begeleider.

De host van deze dag is Erik-Jan Ginjaar, directeur van Postillion Hotels.
Ginjaar is verantwoordelijk voor de Postillion locaties in West-Nederland,
onder andere het Postillion Utrecht Bunnik en de locaties in Dordrecht
en Rotterdam horen hierbij. Ginjaar studeerde aan de Hoge Hotelschool
Maastricht en heeft daarna veel ervaring opgedaan in verschillende functies, zoals
General Manager, F&B Manager en Sales Manager.

Meld u aan op: www.meetingsbusinessevent.nl/bijwonen
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Gun uzelf dat inspirerende idee en die
waardevolle contacten
Inschrijven
Meld u tot 20 januari aanstaande aan op:
www.meetingsbusinessevent.nl

het centrum van Rotterdam met uitstekende bereikbaarheid per auto en per Openbaar Vervoer.

Bij het Postillion Convention Centre WTC Rotterdam zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Kosteloos
Toegang, hapjes en overige consumpties zijn

Extra

vakmagazines Meetings die in bezit zijn van

met handouts en brochures.

kosteloos voor lezers en relaties van de

een e-ticket. (Het e-ticket is aan te vragen op

Elke deelnemer ontvangt een trendy notitieboek

www.meetingsbusinessevent.nl)

Organisatie

Locatie

is in handen van de uitgever van het vakblad

De organisatie van het Meetings Business Event

Het Postillion Convention Centre WTC Rotterdam
T +31 (10) 405 44 62

E wtc.rotterdam@postillionhotels.com

I www.postillionhotels.com/postillion-hotel-wtc

Meetings. De aanmeldingen worden geregis-

treerd en bevestigd door de uitgeverij BMG
Business BV
Contact

Midden in het zakelijk hart van Rotterdam biedt

Meer informatie over het Meetings Business

verschillende zalen met een capaciteit van 10 tot

www.meetingsbusinessevent.nl

deze locatie een volledig fullservice concept. De 37
1.000 personen variëren niet alleen in grootte, maar
ook in sfeer en inrichting.

Met de groene, ellipsvormige kantoortoren en de

Event kunt u vinden op:

U kunt ook de organisatie mailen:
mbe@brinkmanmediagroup.nl

statige trappen bij de entree als eyecatchers straalt
het Rijksmonument als vanzelf allure uit. Postillion
Convention Centre WTC Rotterdam is gelegen in

ORGANISATIE VAN HET MEETINGS BUSINESS EVENT

ONDERSTEUNERS VAN HET EVENT
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Kom naar Rotterdam op maandagmiddag 25 januari 2016

