Leverancier in beeld

Meetingselect

Op zoek naar de ideale
vergaderlocatie waar ook ter
wereld? Via Meetingselect vindt
u deze in een handomdraai.
Snel, gemakkelijk en zonder
reserveringskosten.

Meest innovatieve bedrijf, meest effectieve en
innovatieve product voor secretaresses en snelst
groeiende onderneming van Nederland. De prijzen
vliegen Meetingselect om de oren. Medeoprichter
en -eigenaar Judith gelooft voor de volle honderd
procent in haar product. “Wij voorzien in een
belangrijke behoefte, zorgen voor aanzienlijke besparingen en verkopen geen ‘nee’. We vinden altijd
de juiste oplossing voor onze klanten. Dat valt op.”
De Nederlandse ondernemers Judith Huisman en
Anouk Roohé startten Meetingselect in 2007. Ze
wilden de vergadermarkt openbreken en transparanter maken. Beiden zijn afkomstig uit de hotellerie en voor hen is goede service en klantgerichtheid
dan ook vanzelfsprekend. “Een ander geheim is
onze technologie”, legt Judith uit. “Onze systemen
zijn gemakkelijk in het gebruik en leveren veel
informatie. Maar onze grootste troef is natuurlijk
onze enorme database met hotels en vergaderlocaties. Variërend van internationale vijfsterrenhotels
tot musea, kastelen en inspirerende vergaderboerderijen.”
De dienstverlening van Meetingselect is kosteloos.
Dit kan omdat het bedrijf commissie ontvangt van
de locaties. Judith benadrukt dat ze onafhankelijk
in de markt opereren, met alle partijen eenzelfde
commissiepercentage berekenen, en niet gevoelig
zijn voor de hoogte van percentages. Hierdoor is
Meetingselect ook een betrouwbare partner vanuit
de locaties gezien en volledig transparant. Klanten
mogen ook inzage in de contracten krijgen.

Online boeken Meetingselect is op twee manieren te gebruiken: via de persoonlijke service
van een medewerker of met de online booking tool
meetingselect.com. Op deze site kun je zelf eenvoudig een aantal criteria invullen, zoals geplande
data, het aantal deelnemers, de gewenste regio, de
afstand van het openbaar vervoer naar de locatie
en de grootte van de vergaderruimten. Op die
manier vind je zelf eenvoudig de meest geschikte
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hotels en vergaderlocaties. Met één druk op de knop vraag je vervolgens offertes aan. En die ontvang je gegarandeerd binnen 24
uur. Daarmee kun je de gewenste locaties gemakkelijk vergelijken.
Vervolgens boek je zelf eenvoudig het gewenste onderkomen,
zonder reserveringskosten.

Meetingselect Reservation Service Naast deze gebruikersvriendelijke online tool biedt Meetingselect de Meetingselect
Reservation Service. Dat betekent, zonder extra kosten, de hulp inschakelen van een professionele medewerker. Deze inventariseert
je wensen en zoekt aan de hand hiervan naar de best passende
locaties. Binnen 24 uur ontvang je dan drie offertes waaruit je zelf
kunt kiezen. Deze service bespaart uiteraard nóg meer tijd.
“Het kost veel tijd om zelf een geschikte locatie te vinden”, zegt
Judith. “Je moet ze eerst zoeken. Dan uitvinden of ze de gewenste
capaciteit aankunnen. Bellen met een of meerdere locaties en
afwachten of ze op de gewenste data beschikbaar zijn. De voorwaarden uitpluizen en dan ook nog eens een vergelijking maken
tussen de verschillende mogelijkheden. Door ons uitgebreide
bestand, onze heldere systemen en enorme inkoopkracht bespaar
je veel tijd en geld. Bij ons organiseer je net zo gemakkelijk een
meeting voor veertig man in Shanghai met alles erop en eraan,
als een kleine bijeenkomst van een eenmansbedrijf dat geen eigen
ontvangstruimte heeft. Daarbij zijn betalingscondities en annuleringsvoorwaarden altijd meteen duidelijk, zodat je nooit voor
verrassingen komt te staan.”

Kosten besparen Volgens Judith is meeting management
‘hot’. “Bedrijven zien meer en meer in dat vergaderen een belangrijk onderdeel is van het reisbeleid. Ze geven namelijk, zonder dat
zij zich dat realiseren, vaak meer geld uit aan vergaderen dan aan
hotelovernachtingen. Het wordt steeds belangrijker om hier op te
letten. Wij bieden een bedrijfspagina aan samen met een managementsrapportagesysteem dat zicht geeft op de werkelijke kosten
van het extern vergaderen. Deze applicatie levert accurate rapportages en is gemakkelijk te integreren met betalingssystemen
als MobileXpense en AirPlus. Zo krijg je inzicht in en controle over
je vergaderkosten. En dus kun je kosten besparen. En het geeft
bijvoorbeeld ook inzicht in je voorkeuren, het vergemakkelijkt
benchmarken, het levert een effectieve tijdbesparing op en je krijgt
betere tarieven. Het vergaderbeleid per bedrijf wordt via deze applicatie op maat ingericht.”
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vergaderen op de
perfecte locatie

Zowel voor eenmansbedrijven, MKB als multinationals. Direct zelf te boeken of via een persoonlijke
service. Te integreren in betalingssystemen om
reiskosten beter inzichtelijk te maken. En met keus
uit zo’n honderdduizend locaties.

