
NH Hotel Group introduceert een innovatief
online instant reserverings- en betalingssyteem
voor vergaderruimtes en zalen
Nieuwe Instant Booking Tool voor Meetings & Events

Amsterdam, 4 oktober 2017 - NH Hotel Group introduceert haar wereldwijde Instant

Booking Tool, de eerste tool waarmee gasten kamers, zalen en faciliteiten voor evenementen

rechtstreeks online kunnen reserveren en betalen. De tool is binnen de Europese hotelbranche

de eerste in zijn soort en is gebaseerd op een bestaande technologische oplossing.

De Instant Booking Tool is 24 uur per dag te gebruiken. Via een intuïtief, gebruiksvriendelijk

proces kunnen met deze tool per keer twee zalen voor maximaal vijftig personen en meerdere

ruimtes voor groepen van negen tot twintig personen worden gereserveerd. Ook kunnen

gebruikers apparatuur, catering en overige services reserveren, prijzen en specificaties opzoeken

en zelfs aanbiedingen van verschillende hotels vergelijken. Daarbij kunnen ze kiezen of ze direct

online willen betalen via een beveiligd proces, of op een later moment.



Zodra een reservering voltooid is, ontvangt de gast een bevestigingsmail met een overzicht van

de bestelde services, waarna indien nodig nog een telefoontje van het hotelpersoneel volgt om

de puntjes op de i te zetten. Zo behoudt de klant de persoonlijke touch.

“De Instant Booking Tool voor het vergader- en evenementensegment is een mooie uitbreiding

op de faciliteiten waarmee we onze zakelijke gasten helpen bij het organiseren van hun

evenementen”, aldus Rufino Pérez Fernández, Chief Operations Officer en Global

Transformation Leader bij NH Hotel Group. “Naast onze traditionele

reserveringsmogelijkheden kunnen onze gasten nu met deze innovatieve oplossing hun

evenementenlocatie in nog geen vijf minuten boeken en betalen. Ondertussen blijft ons team

van experts klaarstaan om hen te helpen hun evenement bij NH onvergetelijke te maken.”

Deze baanbrekende nieuwe toevoeging aan NH MEETINGS voor het vergader- en

evenementensegment is wederom een innovatie waarmee NH zich door inzet van nieuwe

technologie onderscheidt van de concurrentie en de toegevoegde waarde voor gasten naar

nieuwe hoogtes brengt.

De tool, die bereikbaar is via http://meetings.nh-hotels.com/, is in een pilotproject in Duitsland

getest en behaalde daar uitstekende resultaten. Vanaf nu kunnen gasten over de hele wereld

actuele prijzen en beschikbaarheid aanvragen voor vergaderruimtes en zalen en deze direct

reserveren en betalen.

‘NH MEETINGS: inspire.create.enjoy.’

NH MEETINGS, van NH Hotel Group voor het vergader- en evenementensegment, richt zich op

de wensen en behoeften van gasten. “NH MEETINGS: inspire. create. enjoy.” is gecreëerd om

unieke evenementen neer te zetten die uitmonden in memorabele momenten voor de

organisatoren, boekers én deelnemers.

http://meetings.nh-hotels.com/


ABOUT NH HOTEL GROUP

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, de nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers
dag en nacht klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten.
De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014, 2015 en 2016.
Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

About NH Hotel Group

De kernelementen van NH Meetings zijn: de Ambassador Service, met één contactpersoon voor

het gehele traject van voorbereiding, uitvoering en evaluatie, Specialist Advisory Service;

waarbij NH Hotel Group zorgt voor persoonlijk advies op maat, gebaseerd op jarenlange

ervaringen, inzichten, resultaten en de specifieke behoeften van de sector, Personalised

Professional Response, waarbij de klant binnen 2 uur na aanvraag reactie en binnen 24 uur een

complete offerte ontvangt, Eco-Friendly Meetings, inzicht in en beperking van de CO2 footprint

van de meeting of het event, High Tech Made Easy, innovatie van technieken die een

bijeenkomst nog succesvoller maken, gratis gebruiksvriendelijke WiFi en Tempting Breaks, een

uniek, gevarieerd, aanpasbaar gastronomisch aanbod. En dat alles vanuit de filosofie dat alles

mogelijk is, een benadering van klant- en gastrelaties die we bij NH Hotel Group ‘Always Yes!’

noemen. Kort gezegd is dit de opzet: een gast heeft een idee voor zijn vergadering of evenement,

en NH Hotel Group voert dit idee uit door gedurende het gehele proces van evenementenbeheer

gespecialiseerde ondersteuning te bieden. Daarbij horen bijvoorbeeld ook vergaderruimtes die

voor aanvang van de grote dag helemaal ingericht en klaar voor gebruik zijn en technische en

professionele hulp op de locatie om er zeker van te zijn dat het evenement vlekkeloos verloopt.

De combinatie van al deze elementen in het vergader- en evenementensegment van NH Hotel

Group, waar nu de Instant Booking Tool nog bij is gekomen, vormt een overtuigen de propositie

die niet alleen garant staat voor ongeveer 25% van de omzet van NH Hotel Group, maar ook een

strategische rol speelt in het behoud van de wereldwijde dekking van de onderneming.

http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647


NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 30 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
million guests the hotel chain welcomes yearly. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the
Zoover Award for Best Hotel Chain of 2014, 2015 and 2016. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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