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Feel Safe at NH: Veilig vergaderen van A tot Z
NH Hotel Group levert aangepaste ‘customer journey’ voor vergaderingen en evenementen

 

Feel Safe at NH: Veilig vergaderen van A tot Z

 

 

Amsterdam, 2 juli 2020. Feel Safe at NH voor MICE (Meetings, Incentives,

Congresses and Exhibitions) van NH Hotel Group stelt planners, klanten, reizigers en

medewerkers in staat weer veilig vergaderingen en evenementen te organiseren. De compleet

nieuwe ‘customer journey’ voor vergaderingen en evenementen begint met een vooraf geplande

aankomst voor groepen, geavanceerde reinigings- en desinfectieprotocollen, een aangepaste

eet- en drink ervaring  en eindigt met op maat gemaakte evenementen. In al deze processen

speelt digitale innovatie een grote rol. Dankzij deze digitale services kan men o.a. een

rondleiding door het hotel krijgen zonder de locatie fysiek te hoeven te bezoeken en kunnen er

bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij zowel personen op locatie als online deelnemen

(hybride).
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Maarten Markus, Managing Director Northern Europe, legt uit: “Reisbeperkingen worden

momenteel in heel Europa opgeheven en we mogen weer met meerdere mensen in een ruimte

zijn. De MICE-markt is een belangrijk segment voor Noord-Europa met belangrijke hotels in

Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Onze aanpak is er een van 360 graden, waarbij we

vergaderzalen en openbare ruimtes na elke vergadering en pauze desinfecteren, flexibele opties

voor F&B hebben en digitale tools gebruiken zoals mobiele gastdiensten en hybride

vergaderingen om de veilige en uitstekende service te bieden die gasten en klanten gewend zijn

van NH Hotel Group. Ik ben ervan overtuigd dat we met Feel Safe at NH in staat zijn om

zakelijke klanten terug te verwelkomen in onze hotels. ”

 

Aangepaste opstellingen in lijn met sociale afstandsnorm

Om drukte in de gemeenschappelijke ruimtes te voorkomen, zullen de aankomst en het vertrek

van groepen vooraf worden gepland. Bij de ingang van alle zalen is daarnaast desinfecterende

handgel aanwezig. In het geval dat niet alle aanwezigen fysiek kunnen deelnemen aan de

meeting, is er ook de mogelijkheid om hybride meeting te organiseren: een concept dat niet

helemaal nieuw is, maar voor de huidige situatie geperfectioneerd is en nu nog gemakkelijker in

gebruik. Een hybride meeting vormt een brug tussen fysieke en digitale aanwezigheid, waarbij

een deel van de groep in de vergaderruimte zit en anderen meedoen via videocall of livestream.

 

Digitaal plannen



NH Hotel Group biedt een verscheidenheid aan digitale tools die fysiek contact beperken en het

gemakkelijk maken om vergaderingen en evenementen te plannen en uit te voeren. Met de ‘360

  Degrees Virtual Tour’ is het mogelijk om digitaal een hotel te bezoeken en de vergaderruimte te

bekijken voordat een evenement gepland wordt. Naast deze tool biedt de ‘3D Virtual Planner’

alle aanvullende informatie, waaronder plattegronden, specifieke eigenschappen van de

vergaderruimten, details over meubilair, technische mogelijkheden en een interactieve 3D-

meetingplanner.

 

Eten en drinken tijdens het nieuwe normaal

Om risico’s tot een minimum te beperken, zijn de processen voor het bestellen, bereiden,

leveren en consumeren van en de betaalmethodes voor eten en drinken in al de hotels

aangepast. NH Hotel Group vraagt   gezondheidscertificaten van haar leveranciers en een

leveringsproces onder strikte controleprotocollen. In het geval van evenementen zullen menu's

en processen worden aangepast, met speciale aandacht voor de tafelopstelling om aan de

sociale afstandsnormen te voldoen. De traditionele buffetservice wordt vervangen door nieuwe

lunchmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld een lunchbox, of een buffet met individueel verpakte

porties.

 

- Einde persbericht -

 

Over NH Hotel Group

 

NH Hotel Group is een gevestigde internationale speler en een toonaangevende operator van

hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika. NH Hotel Group exploiteert meer dan 350

hotels. Sinds 2019 werkt de onderneming samen met Minor Hotels aan de integratie van hun

hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk met aanwezigheid in meer dan vijftig

landen over de hele wereld. Samen bezitten de twee concerns een portfolio van ruim 500 hotels,

opgebouwd rond acht merken: NH Hotels,NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani,

Elewana en Oaks. Persberichten en afbeeldingen in hoge resolutie vind je op nhhotels.pr.co.
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

For more information, visit www.nh-hotels.com and www.nh-collection.com.

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 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, en de nhow designhotels. 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 in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Email: communication.ne@nh-hotels.com

Corporate website: www.nh-hotels.com
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Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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