
De bijeenkomsten die Duivens or-
ganiseert, kunnen hier dan ook 
uitstekend worden ondergebracht. 

“Daarnaast is het voor ons een vereiste 
dat we een ruime informatiemarkt kun-
nen inrichten. De Athene-foyer leent zich 
hier prima voor. Onder het genot van 

een kopje koffie laten de deelnemers zich 
door de standhouders informeren over de 
nieuwste ontwikkelingen op hun eigen 
vakgebied.” De deelnemers en standhou-
ders kunnen zich bovendien laten inspire-
ren door deze mooie locatie vol natuur en 
dynamiek, waar topsport en bedrijfsleven 
op een kleurrijke manier samenkomen. Of 
het nu gaat om het vergroten van kennis 
tijdens een congres, het ontplooien van 
sporttalent of het organiseren van een eve-
nement. Iedereen haalt het beste uit zich-
zelf op zo’n unieke plek! 

CONTACT
EPS 2.0 is gespecialiseerd in professio-
nele secretariële ondersteuning, in de 
meest ruime zin van het woord, met name 
van landelijke (beroeps)verenigingen. 
Daarnaast heeft EPS veel ervaring in het 
organiseren van eendaagse of meerdaagse 

congressen, variërend in grootte van 50 
tot 600 deelnemers. Uit ervaring weet 
Duivens dat het contact met de account-
manager essentieel is bij de organisatie 
van een groot evenement: “Bij Papendal 
hebben wij al jaren contact met Caroline 
van Kooten die inmiddels weet wat onze 
wensen zijn. Zij ontzorgt ons volledig en 
draagt daarnaast ook nieuwe ideeën aan. 
Zo hebben wij eerder dit jaar voor het eerst 
gebruik gemaakt van ‘catchboxes’. Een 
zachte kubus met microfoon die de zaal 
wordt ingegooid als deelnemers een vraag 
of opmerking hebben.” Dit alles, in com-
binatie met de mooie bosrijke omgeving, 
maakt Papendal tot een ideale congreslo-
catie, met name voor grote meerdaagse 
congressen.

www.papendal.nl

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

M E E T I N G  LO C AT I E

Samen met haar team organiseert 
Bernie Duivens, eigenaar van 
EPS 2.0, al meer dan tien jaar 
congressen bij Hotel Papendal. 
Zij doet dit voor verschillende 
opdrachtgevers waarbij de 
deelnemers uit het hele land 
komen. Een centrale ligging, 
veel gratis parkeergelegenheid, 
een groot aantal hotelkamers en 
natuurlijk de basisfaciliteiten. Bij 
Papendal vind je het allemaal.

Out of the box, flexibel 
en optimale service!  

Papendal

Bernie Duivens
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