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NH Hotel Group lanceert Click&Meet, een snelle
manier om kleine bijeenkomsten te boeken via
NH PRO

·   NH Pro is het online platform voor de zakelijke markt van NH Hotel Group, met

handige oplossingen voor bedrijven, agencies en iedereen die bijeenkomsten

boekt

 

·      Deze nieuwe functionaliteit binnen NH PRO geeft vanaf elke locatie en 24/7

toegang tot meer dan 1600 ruimtes van 103 hotels in 14 landen

 

·       Gebruikers hebben realtime toegang tot prijzen en beschikbaarheid en

ontvangen na het boeken direct de reservingsbevestiging

 

⏲
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Amsterdam, 3 mei 2021 – NH Hotel Group, onderdeel van Minor Hotels, lanceert

Click&Meet; een nieuwe functie binnen NH PRO om ruimtes voor kleine bijeenkomsten te

boeken. Dankzij deze nieuwe tool hebben gebruikers 24/7 en vanaf elke plaats en device

toegang tot meer dan 1.600 locaties van 103 hotels in 14 landen. Bovendien kost het slechts drie

minuten en vier eenvoudige stappen om om de beschikbaarheid en prijzen te bekijken en direct

een reservering te maken.

 

Daarnaast geeft deze service gemakkelijk en snel toegang tot beschikbare

vergaderarrangementen en kunnen reserveringen tot 14 dagen voor het evenement kosteloos

worden geannuleerd.

 

In 2019 faciliteerde NH Hotel Group meer dan 110.000 evenementen in haar ruimtes,

bijgewoond door ongeveer 4 miljoen gasten. Met de herstart van evenementen en zakenreizen

en met het oog op de toekomst, is het bedrijf van plan om de functionaliteiten van deze tool uit

te breiden. Hierdoor krijgt de gebruiker de mogelijkheid om aansluited hotelkamers te

reserveren. Ook worden meer ruimtes van hotels in verschillende landen toegevoegd.

 

Deze functionaliteit is momenteel beschikbaar in Nederland, België, Denemarken, Duitsland,

Hongarije, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd

Koninkrijk en Zwitserland.

 

Digitalisering en innovatie in het MICE-segment

Als onderdeel van haar constante inzet om haar diensten te digitaliseren en met het doel om in

te spelen op de nieuwe behoeften van haar klanten, heeft NH Hotel Group onlangs Buyouts by

NH gelanceerd. Met een buyout kan een bedrijf een hotel of verdieping exclusief afhuren, om zo

in volledige privacy  samen te kunnen komen.

 

Een ander actueel voorbeeld is Outdoor Spaces by NH. De keten heeft een ruim aanbod van

buitenruimtes, zoals dakterrassen en binnentuinen, met uitzicht op de bergen of juist in

stedelijke gebieden. Hier kunnen zakelijke klanten exclusieve evenementen organiseren in de

buitenlucht.



OVER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

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.

Naast al deze innovatieve voorstellen zijn er andere bekende diensten van de keten beschikbaar,

zoals Smart Spaces. Hiermee kunnen klanten exclusieve, kleinere ruimtes reserveren om te

werken of kleine zakelijke bijeenkomsten te organiseren, met alle hotelservices binen

handbereik. Met Hybrid Meetings heeft de groep verschillende technologische innovaties

geïmplementeerd om de virtuele planning van evenementen te vergemakkelijken en hybride

vergaderingen en conferenties mogelijk te maken op de beste locaties.

 

Met de nieuwe NH PRO Click&Meet-functie, blijft NH Hotel Group haar digitale aanbod van

tools uitbreiden om de ervaring van haar zakelijke klanten te verbeteren, zoals het eerder deed

met de lancering van NH PRO. Deze vooruitgang in de digitalisering van professionele kanalen

weerspiegelt de toewijding van het bedrijf aan innovatie, een van de belangrijkste

uitgangspunten van de wereldwijde strategie. NH Hotel Group streeft er voortdurend naar om

te reageren op markttendensen en -behoeften door zich flexibel aan te passen.
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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

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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