
Onlangs presenteerde Cvent voor de eerste keer een top-50 lijst van hotels voor 
meetings en events in Europa. De resultaten zijn samengesteld en verzameld op 
basis van de boekingsactiviteiten voor meetings en events via haar Cvent Supplier 
Network. De bedoeling is dat dit onderzoek jaarlijks wordt uitgevoerd, net zoals de 
Amerikaanse tegenhanger. 

Top meeting 
hotels in Europa
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In de periode waarin het onderzoek werd uitgevoerd 
– van januari 2015 tot en met december 2015 – evalu-
eerde Cvent hotelcomplexen die omzet genereerden 

via het Cvent Supplier Network. De complexen werden 
beoordeeld volgens verschillende criteria, waaronder het 
zogeheten totaal aantal ‘Requests For Proposals’ (RFP’s, 
offerte-aanvragen), geaccepteerde RFP’s, totaal aantal 
overnachtingen per kamer, gerealiseerde overnachtingen, 
‘major metropolitan area’ (MMA, grootstedelijk) markt-
aandeel, conversieratio, en de unieke profielbezoeken van 
het hotel in het Cvent Supplier Network. De criteria zijn 
opgesteld om de meest accurate weergave te verkrijgen 
van de top meeting hotels in Europa. In de lijst die het re-
sultaat is van dit onderzoek, bezet Barcelona twee van de 
top-3 noteringen van de meeting hotels in Europa. Lon-
den domineert de lijst van 50 met zeven vermeldingen, 
op de voet gevolgd door Amsterdam en Barcelona met 
elk zes complexen.

TOP-10 HOTELCOMPLEXEN IN EUROPA: 
1.   Hotel Arts Barcelona – Barcelona, Spanje
2.    Hilton Praag – Praag, republiek Tsjechië 
3.   Hilton Diagonal Mar Barcelona – Barcelona, Spanje

4.   Paris Marriott Rive Gauche Hotel & Conference 
Center – Parijs, Frankrijk

5.    Hilton London Metropole – Londen, Verenigd 
Koninkrijk

6.   Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference 
Center – Frankfurt, Duitsland

7.   InterContinental Vienna – Wenen, Oostenrijk 
8.  W Barcelona – Barcelona, Spanje
9.   DoubleTree by Hilton Amsterdam Central Station – 

Amsterdam, Nederland
10.  Park Plaza Westminster Bridge London – Londen, 

Verenigd Koninkrijk 
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“Dat Hotel Arts Barcelona  
door Cvent beoordeeld is als 
het top hotel in Europa voor 
meetings en events is voor 
ons een grote eer,”

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

74 

> 



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

GROTE EER
“Dat Hotel Arts Barcelona door Cvent 
beoordeeld is als het top hotel in Europa 
voor meetings en events is voor ons een 
grote eer”, gaf general manager Raúl 
Salcido als commentaar op de vermel-
ding. “We zien ernaar uit om nieuwe en 
terugkerende zakelijke reizigers te ont-
vangen, zowel vanuit Spanje zelf als van-
uit andere landen. We streven ernaar dat 
onze gasten optimaal genieten van onze 
authentieke service en luxe inrichting en 
aankleding.”

AMSTERDAM
Cvent gaf ook een overzicht van de meest 
populaire locaties in Nederland (cijfers 
tussen haakjes is de positie in de top 50). 
1.   DoubleTree by Hilton Amsterdam 

Central Station (no. 9)
2.  Amsterdam Marriott Hotel (no. 17)
3.    Mövenpick Hotel Amsterdam City 

Centre ijVENUES (no. 18)
4.  Hilton Amsterdam (no. 28)
5.  Hotel Novotel Amsterdam City (no. 31)
6.  Renaissance Amsterdam Hotel (no. 48)
7.   NH Collection Grand Hotel 

Krasnapolsky
8.  Mercure Hotel Amsterdam City
9.  Radisson Blu Hotel Amsterdam
10.  Hotel Casa 400 Amsterdam

David Chalmers, marketing director voor 
Cvent Europe, geeft aan dat Nederland, 
en met name Amsterdam, een belang-
rijke speler is geworden in het Europese 
MICE landschap. “Vorig jaar eindigde 
Amsterdam op de vierde plaats in 
Cvent’s top 25 Meeting Destinations in 

Europa, en dat is bepaald geen verrassing 
gezien het aantal hoogwaardige hotels, 
locaties, en dienstverlenende organisaties. 
Ook dit jaar heeft een aantal Nederlandse 
accommodaties een vermelding behaald 
in de top 50 hotels voor meetings en 
events van Cvent, waaronder DoubleTree 
van Hilton Amsterdam Central Station, 
Hotel Novotel Amsterdam City en 

Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre 
ijVENUES.
Amsterdam biedt ook het Amsterdam 
RAI Convention Centre met zijn 330.000 
vierkante meter beursoppervlak, een 
schitterende ambiance van grachten, 
architectuur, en musea van wereldklasse, 
evenals betaalbare vliegreizen naar zowel 
Europese als internationale destinaties. 

“Dit alles maakt 
de hoofdstad van 
Nederland tot een 
aantrekkelijke keuze 
voor MICE-planners 
van over de gehele 
wereld.”
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Over Cvent

Cvent, Inc. (NYSE: CVT) is een toonaangevende cloud-based onderneming voor event 

management, met meer dan 15.800 cliënten wereldwijd. Cvent biedt event planners 

software-oplossingen voor online event registratie, locatieselectie, eventmanagement, 

mobiele apps voor events, e-mail marketing, en internet-onderzoeken. Cvent biedt hotel-

eigenaren een geïntegreerd platform waarmee zij de vraag vanuit zakelijke groepen kun-

nen vergroten door middel van gerichte reclame, en de conversie kunnen verbeteren 

door middel van specifiek vraag-beheer en oplossingen op het gebied van zakelijke infor-

matievoorziening. Oplossingen van Cvent optimaliseren de gehele waardeketen van het 

event management en hebben cliënten wereldwijd in staat gesteld, honderdduizenden 

meetings en events te managen. cvent.com.
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Dit alles maakt de hoofdstad van Nederland tot een 
aantrekkelijke keuze voor MICE-planners van over de 
gehele wereld.”

AMERIKA
Behalve het onderzoek naar de Europese markt, voerde 
Cvent ook een onderzoek uit voor de Amerikaanse 
markt. Dit onderzoek wordt al enkele jaren achtereen 
gehouden, en via de website wordt allerlei informatie 
over de hotels geboden.

TOP-10 HOTELCOMPLEXEN IN NOORD-AMERIKA: 
1.   Omi Nashville Hotel, Nashville, Tennessee
2.   Gaylord Opryland Resort & Convention Hotel, 

Nashville, Tennessee
3.   ARIA Resort & Casino, Las Vegas, Arizona
4.   The Venetian and Palazzo Resort, Hotel & Casinos, 

Las Vegas, Arizona
5.   Gaylord Texan Resort & Convention Center, 

Grapevine, Texas
6.   Sheraton Denver Downtown Hotel, Denver, Colorado
7.  Hyatt Regency Chicago, Chicago, Illinois
8.   Hyatt Regency Orlando, Orlando, Florida
9.  Fontainebleau Miami Beach, Florida
10.   Hilton San Diego Bayfront, San Diego, Californië

Net zoals in de afgelopen twee jaar heeft Nashville, 
in de staat Tennessee, twee van de top meeting hotels 
in de Verenigde Staten, en bezet zelfs de twee eerste 
plekken in de ranglijst van dit jaar (over afgelopen 
jaar). Nieuwkomers in de top-100 van de lijst zijn onder 
andere Loews Chicago O’Hare Hotel in Chicago, Illinois, 
het Renaissance Washington, D.C. Downtown Hotel, 
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“Net zoals in de afgelopen 
twee jaar heeft Nashville, in 
de staat Tennessee, twee van 
de top meeting hotels in de 
Verenigde Staten.”
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in Washington, Columbia, en Tampa 
Marriott Waterside Hotel & Marina, in 
Tampa, Florida.
Belangrijke stedelijke gebieden die 
opvallen in de lijst omdat ze meer dan 10 
hotels hebben, zijn onder andere Orlando, 
Florida met 14 hotels, en Chicago, Illinois 
en Las Vegas, Arizona, beide met 10 
hotels. Andere grotere spelers zijn onder 
andere Phoenix/Scottsdale, Arizona, met 
8 hotels op de lijst, 6 waarvan dit jaar op 
de ranglijst stegen, en Dallas/Fort Worth, 
Texas, met 6 hotels in de lijst van dit jaar. 

OVER CVENT SUPPLIER NETWORK
Met circa 240.000 hotels, resorts en spe-
ciale event venues is het Cvent Supplier 
Network één van ’s werelds grootste 
en meest accurate databases met gede-
tailleerde informatie over locaties. Het 
platform, dat in 2015 het uitgangspunt 
was voor het realiseren van meer dan 
$9,8 miljard in meetings en events via zijn 
‘marketplace’, fungeert als een waarde-
volle zoekmachine voor meeting planners 
en locatie-selectie wereldwijd. 
Het Cvent Supplier Network bevat ver-
meldingen en beoordelingen van hotels 
en andere accommodaties in meer dan 

175 landen. Het bestand kan doorzocht 
worden en gefilterd op basis van circa 
200 meetings en events aspecten. Het 
Cvent Supplier Network is onderdeel 
van de Cvent Hospitality Cloud; deze 

biedt hotels, congrescentra, en andere 
eventlocaties oplossingen om effectiever 
gekwalificeerde vraag te genereren voor 
meetings en events, die vraag efficiënter 
te managen, en de prestaties te meten op 
het gebied van gastengroepen. Chalmers: 
“Met het ontwikkelen van het Cvent 

Supplier Network hebben we een stabiele 
en krachtige marktplaats neergezet die 
niet alleen waardevolle inzichten biedt in 
de branche, maar tevens hotel-eigenaren 
omzet oplevert vanuit gastengroepen 
doordat zij zich kunnen presenteren 
aan een grote en mondiale doelgroep 
van meeting en event planners. Dit is de 
eerste keer dat we dit onderzoek binnen 
Europa hebben gehouden, en de resul-
taten hiervan zullen ongetwijfeld een 
waardevolle bron van informatie vormen 
voor geslaagde projecten van meeting- en 
eventplanners.” 

www.cvent.com/rfp/hotels. 

“Het Cvent Supplier 
Network bevat 
vermeldingen en 
beoordelingen van 
hotels en andere 
accommodaties in 
meer dan 175 landen.”
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