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Nationale Meeting Award

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen
Tijdens EvenementContact werd dit jaar voor de eerste keer de Nationale Meeting Award 
uitgereikt. Deze onafhankelijke award werd door de branche zeer positief ontvangen. De 
prijs krijgt dan ook een vervolg in 2017 met een nieuwe categorie voor organisatiebureaus. 

EVENT 16: BEKENDE EN NIEUWE GEZICHTEN OP DE BEURS - 
TERREURDREIGING EN EEN GEPLAND EVENT; WAT NU?
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De Nationale Meeting Award is een initia-
tief van MeetingReview.com, Evenement-
Contact, de Congres- en Vergaderclassifica-

tie en Meeting Magazine. Deze algemene, onafhankelijke 
prijs is bestemd voor de beste meeting- en eventlocatie 
van Nederland. In 2016 kende de Nationale Meeting 
Award vijf categorieën: drie vakjuryprijzen voor de ‘Bes-

te meeting- en eventlocatie van Nederland’ in de catego-
rieën Small, Medium en Large, plus twee publieksprijzen 
voor de ‘Warme Deken’ voor de beste gastheer of gast-
vrouw van een locatie en de ‘Meest Bijzondere Locatie’. 
Vorig jaar werden de drie vakjuryprijzen gewonnen door 
deVLOER (Small), Kontakt der Kontinenten (Medium) 
en NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky (Large). 

De categorieën van de 
Nationale Meeting Award 2015
Vakprijzen:

‘Beste meeting- en eventlocatie van Nederland’ 

-  Categorie Small: capaciteit minder dan   

50 personen

-  Medium: capaciteit tussen de 51 en  

250 personen

-  Large: capaciteit meer dan 250 personen

‘Beste Organisatiebureau’

Fotografie Marcel Krijgsman
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De publieksprijzen gingen naar Gerard 
Oude Nijeweme van Bilderberg Hotel de 
Keizerskroon (‘Warme Deken’) en Art 
Centre Delft (‘Meest Bijzondere Locatie’). 
Het volledige inschrijfbedrag van alle 
genomineerde locaties werd in de vorm 
van een cheque t.w.v. € 2.325,- gedoneerd 
aan CliniClowns Nederland. Alle win-
naars waren zeer te spreken over het feit 
dat het een onafhankelijke award betreft 
waarbij de vakjury en voor een klein aan-
deel ook het publiek uiteindelijk bepalen 
wie de Award het meeste verdient. 

NIEUWE CATEGORIE
In 2017 zal voor de tweede maal de 
Nationale Meeting Award worden uitge-
reikt. Dit evenement vindt opnieuw plaats 
tijdens de vakbeurs EvenementContact op 
donderdag 9 maart in Ahoy Rotterdam. 

Om het onafhankelijke karakter van de 
prijs verder te onderstrepen, zullen de 
beide publieksprijzen komen te verval-
len en wordt er aan de vakjuryprijzen 
een extra categorie toegevoegd: ‘Beste 
Organisatiebureau.’ Elk bedrijf dat dage-
lijks bezig is met het professioneel orga-
niseren van meetings en events kan zich 
nomineren voor deze award.

AANMELDEN EN PROCEDURE
Locaties en organisatiebureaus kunnen 
zich nu al inschrijven via www.natio-
nalemeetingaward.nl. Het inschrijfgeld 
(25 euro voor de categorie Small, 50 euro 
voor de categorie Medium en de categorie 
Beste Organisatiebureau, 100 euro voor de 
categorie Large) komt volledig ten goede 
aan een goed doel. Om genomineerd te 
worden voor de award, dienen de gega-

digden in 2016 minimaal 10 reviews via 
MeetingReview te verzamelen. Binnen 
elke categorie komt uiteindelijk een win-
naar naar voren. Dat is degene die het 
beste voldoet aan de lijst van criteria van 
de Congres en Vergaderhamerclassificatie, 
de meeste publieksstemmen weten te 
behalen en het beste worden beoordeeld 
naar aanleiding van het bezoek van de 
vakjury.

Heeft u een bijzondere locatie of orga-
nisatiebureau? Blinkt u uit in service en 
gastvrijheid? Heeft u niets dan positieve 
reviews van gasten en zou u dus met 
gemak die Nationale Meeting Award bin-
nen moeten kunnen halen? Nomineer uzelf 
dan nu voor de Nationale Meeting Award 
via www.nationalemeetingaward.nl!  
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