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Gefeliciteerd!

U heeft nu al een fantastische basis getroffen voor uw marketing in
2016. In januari komt de MEETINGS TOP 500 uit. En uw locatie staat in
de rankings! Zowel naar provincie als nationaal.
De MEETINGS TOP 500 is samengesteld door de redactie van MEETINGS; het eerste en grootste vaktijdschrift
voor de MICE-sector. De beschrijving van de locaties zijn gemotiveerd met toelichting en recensies door een onaf-

hankelijke redactie. U heeft de mogelijkheid om deze motivaties te ondersteunen door middel van een lokkende,
commerciële advertentie of enkele mooie foto’s. Hieronder vindt u een overzicht van de promotiemogelijkheden
die deze ranking u biedt:

FOTO’S

- Fotopagina (zie voorbeeld op volgende pagina)		

e 475,-

- 1 foto (92mmx128 mm bxh staand formaat) (zie voorbeeld verderop)
- 2 foto's (92mmx128 mm bxh staand formaat)		
- 3 foto’s (92mmx128 mm bxh staand formaat)		

e 175,e 275,e 375,-

ADVERTENTIESAdvertentieformaten en -tarieven (excl. BTW) per 01-01-2015

Formaat

BxH

2-1
430 x 285 mm			
+ 3 mm afloop

e 1.650,-

215 x 285 mm
+ 3 mm afloop

		

e 850,-

92 x 260 mm
190 x 128 mm

		

e 500,-		
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Limburg

Voorbeeld: pagina met foto

Baarlo

Berg en Terblijt

Sandton Château
de Raay

Hotel Vue

Aanbevolen locatie

Hotel Vue is een zeer aantrekkelijke locatie voor geslaagde
vergaderbelevenissen. De prachtige ligging aan het riviertje
de Geul, de Bourgondische gastvrijheid die Limburg kenmerkt en de unieke arrangementen met de mergelgrotten
van La Caverne maken Hotel Vue tot een bijzonder decor
voor (green) meetings, vergaderingen, presentaties en symposia. De multifunctionele zalen in het hotel en de feeëriek
verlichte grotten van La Caverne beschikken over hedendaagse audiovisuele middelen, hebben een aangenaam
klimaat en zijn voor zien van een eigen bar voor smakelijke
hapjes en drankjes. Het hotel wordt omzoomd door een
aangename tuin.
Bij de voordeur begint het natuurgebied Ingendael. Het
kenmerkende Limburgse heuvelland zal elke gast op vriendelijke wijze bekoren en leent zich goed als alternatief voor
de gewone ‘heidesessies.’ De heuvels bieden mogelijkheden voor ‘op hoog niveau’ bijpraten.
De provincie Limburg staat bekend om haar rijke gastronomie. Dat betekent rijke, appetijtelijke diners, maar ook de
befaamde Limburgse vlaai bij een kop versgemalen koffie.
Het restaurant en de diverse bars staan garant voor bijzondere culinaire ervaringen.
Hotel Vue beschikt over 36 verzorgde kamers voor een
comfortabele, ontspannen en vooral verdiende nachtrust.

Aanbevolen locatie

Aantal zalen: 6 (en een tuin)
Maximaal aantal gasten: 330
(48 in Hotel Vue)

Heerlen

Van origine een middeleeuws kasteel, heeft het geheel de
uitstraling van een chalet dankzij het dak dat in de negentiende eeuw is geconstrueerd. Toch heeft Château de Raay
een authentieke uitstraling, terwijl het aan hedendaags comfort niet ontbreekt. Het kasteel zelf beschikt over prachtige,
elegante zalen, terwijl de naastgelegen oranjerie moderne
zalen herbergt. Voor workshops, trainingen, vergaderingen
en andere meetings is er dus altijd een passende zaal, die
uiteraard voorzien is van hedendaagse technische middelen.
De eigen kruidentuin en de streek zorgen voor lokale topgerechten die in restaurant De Wintertuin worden geserveerd.
Ook een lunch of een high tea behoort tot de mogelijkheden. De warm ingerichte, stijlvolle kamers staan garant voor
een verkwikkende nachtrust.
Aantal zalen: 8
Maximaal aantal gasten: 250

Van der Valk
Exclusief Hotel
Heerlen
Aanbevolen locatie
Voor vergaderingen, trainingen, congressen of productpresentaties is Hotel Heerlen een goede locatie. De centrale
ligging in de Euregio, waar niet alleen Maastricht en Roermond liggen, maar ook Aken, Keulen en Luik, biedt kansen
een over grenzen heen succesvolle dag te organiseren. De
flexibel in te richten zalen zijn voorzien van alle benodigde
technische middelen om een meeting te doen slagen. Het
restaurant en de hotelbar bieden brede mogelijkheden voor
ontbijt, lunch, diner, high tea en wat dies meer zij. Overnachten kan in één van de 189 kamers, waaronder een aantal luxe suites.

Voorbeeld: fotopagina
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