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Toen Apeldoorn Congresstad een tijdje ge-
leden in april van dit jaar de nieuwe web-
site lanceerde, wilde de organisatie een 

goed beeld van de stad en de groene omgeving 
op de Veluwe omgeving meegeven. “In eerste 
instantie viel de keuze op een mooie luchtfoto. 
Maar je krijgt een veel beter beeld van de ligging 
en de groene omgeving als je zelf over de stad 
vliegt”, vertelt Bianca Cuperus, projectmanager 
bij Apeldoorn Congresstad. Met vliegveld Apel-
doorn-Teuge in de buurt was het idee snel om-
gezet in een campagne met de naam Apeldoorn 
Now Boarding. Cuperus stuurde diverse mee-
ting- en eventplanners met een concrete interesse 
in Apeldoorn een boarding pass toe, met de uit-
nodiging om een vlucht boven Apeldoorn te ma-
ken. “Dankzij die vlucht komen de sterke punten 
van de stad letterlijk in beeld. Na de vlucht wordt 
er een (kennismakings) bezoek gebracht aan de 
locaties die het beste bij het congres passen.” 
Apeldoorn biedt verschillende soorten locaties 
die alle redelijk dicht bij elkaar liggen. Het aan-
bod varieert van een dierentuin tot een wieler-
baan, paleistuin, pretpark, theater, congreshotel 
of sterrenrestaurant. Die diversiteit maakt dat je 
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Verken 
Apeldoorn 
vanuit de 
lucht

M E E T I N G  A PEL D O O R N

Apeldoorn Now Boarding

In Nederland profileren verschillende steden en regio’s 
zich als congresbestemming. Hoe val je dan op en kun 
je daadwerkelijk laten zien wat jouw pluspunten zijn? 
Apeldoorn Congresstad pakt het dit jaar anders aan 
en neemt meeting- en eventplanners mee de lucht in. 
Ook Meeting Magazine klom aan boord en verkende de 
stad vanuit het luchtruim.
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hier niet alleen kleine congressen, maar 
ook grote meerdaagse congressen met 
meer dan 1.000 deelnemers kunt orga-
niseren. “Je merkt dat congressen steeds 
meer gericht zijn op het meegeven van een 
beleving en het verbinden van mensen. 
Die beleving kun je juist in Apeldoorn 
neerzetten door onderdelen van het con-
gres op verschillende locaties in de stad 
te laten plaatsvinden. De Veluwe en het 
aanbod aan leuke activiteiten maken het 
plaatje compleet. Bovendien is Apeldoorn 
uitstekend bereikbaar dankzij de ligging 
aan de A50 en de A1.” Inmiddels hebben 
er al verschillende vluchten in een Cessna 

plaatsgevonden. Cuperus: “Sommige orga-
nisatoren nodigen hun klant uit zodat de 
opdrachtgever zelf kan zien welke voorde-
len Apeldoorn biedt.” 

RONDVLUCHT
Ook Meeting Magazine mag aan boord. 
Gewapend met een smartphone en een 

handheld gimbal met camera nemen we 
plaats in de Cessna. Binnen vijf minu-
ten vliegen we boven Apeldoorn en zien 
we inderdaad hoe groen de regio is. Al 
snel komen het markante gebouw van 
Omnisport en Paleis Het Loo met de 
barokke tuinen in beeld. Vervolgens ont-
dekken we tussen de bomen de attrac-
ties van de Koningin Julianatoren en de 
dierenverblijven van de Apenheul. Ook de 
Grote Kerk en Theater & Congres Orpheus 
zijn duidelijk te herkennen, net als de 
kruising van de snelwegen A1 en A50. Na 
twintig minuten staan we weer aan de 
grond.

Voor wie zelf eens een rondvlucht wil 
maken is er goed nieuws. Apeldoorn 
Congresstad biedt in ieder geval tot en met 
het einde van het jaar deze unieke vluch-
ten aan. “Er staan nog diverse vluchten 
ingepland. Zolang het goed weer is, kun-
nen we de lucht in.” 
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Partners

Bij Apeldoorn Congresstad zijn vijf-

tien partners aangesloten. Dit zijn 

zowel locaties als bureaus die zijn 

gespecialiseerd in het organiseren 

van congressen, events en (teambuil-

ding)activiteiten. Ook een rondvlucht 

maken? Neem dan contact op met 

Bianca Cuperus via 06-1338 5568 

of support@apeldoorncongresstad.

nl. Meer informatie over Apeldoorn 

Congresstad is te vinden op 

www.apeldoorncongresstad.nl.

“Sommige organisatoren 
nodigen hun klant uit 
zodat de opdrachtgever zelf 
kan zien welke voordelen 
Apeldoorn biedt.”
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