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haar zakelijke opdrachtgevers. Het entertainment team heeft haar focus op het
boeken van accommodaties voor entertainment gerelateerde bedrijven. Met
name op het gebied van muziek (bands,
crew van festivals, artiesten) en film
(reclame, filmploegen). De congresafdeling ondersteunt congresorganisaties,
maar ook congreslocaties en professoren:
eenieder die een congres organiseert kan
bij Preferred terecht om de organisatie
van de hotelkamers uit handen te geven.
ONLINE TOOL

Onafhankelijke
hotelspecialist voor
de zakelijke markt
Preferred Hotel Reservations is dé
onafhankelijke hotelspecialist voor
de zakelijke markt en marktleider
binnen de entertainmentindustrie
in Nederland. Daarbij is Preferred
al een aantal jaar partner van
Rotterdam Partners. Preferred is een
bekende speler in de Rotterdamse
markt en mag dus niet ontbreken in
deze Rotterdam Special.

opdrachtgever en kunnen wij besparingen
aantonen, zowel in geld als tijd.”
DOELGROEPEN

Het team van Preferred is verdeeld in
drie doelgroepen. Team corporate boekt
individuele overnachtingen en vergaderingen, projecten en appartementen voor

W

endy Wessels, managing director van Preferred, is het bedrijf
in 1999 gestart. “Ik signaleerde hoeveel tijd een organisatie kwijt
kan zijn aan het regelen van passende
accommodatie. Dit kon anders! Preferred kan iedere organisatie ondersteunen
bij het vinden van de juiste accommodatie, zowel kamers als zalen in binnen- en
buitenland. Ons uitgangspunt is altijd om
onafhankelijk hotels aan te bieden, die zo
goed mogelijk aansluiten bij de wens van
de opdrachtgever, tegen de juiste prijs en
voorwaarden. Daarbij ontzorgen wij de
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Preferred biedt voor congressen en
andere groepen de door haar ontwikkelde Room Kit aan. Een online tool
waarin kamerblokken van verschillende
hotels worden geplaatst, van waaruit
door de deelnemers online kan worden
geboekt. Dit bespaart een organisatie veel
tijd in het bijhouden van namenlijsten,
beantwoorden van vragen van deelnemers en het communiceren met hotels.
GROOT NETWERK

Door haar totaalvolume heeft Preferred
speciale prijsafspraken met hotels,
maar ook op het gebied van voorwaarden onderhandelt Preferred voor haar
opdrachtgevers. Preferred heeft een
groot netwerk binnen de hotellerie waar
gebruik van gemaakt wordt bij het bieden van passend advies. Preferred werkt
kosteloos voor haar opdrachtgevers.
Benieuwd of Preferred uw organisatie
ook kan ondersteunen? Aarzel dan niet
om contact op te nemen!
www.preferredhotelreservations.nl
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