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CLC-VECTA
partner Nationale
Meeting Award
Branchevereniging CLC-VECTA is partner in de Nationale Meeting
Award (NMA), op zich geen verrassend nieuws maar nieuw is
wel dat CLC-VECTA participeert door de organisatie van het
congresprogramma voor haar rekening te nemen.
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De eerste uitreiking in 2015
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it de gesprekken in de afgelopen maanden bleek de
behoefte om de NMA duidelijker te positioneren
en dat een zelfstandig evenement hiertoe de beste
mogelijkheid is. Dit in de vorm van een congresprogramma
met daaraan gekoppeld de uitreiking van de NMA’s.
Het is een nieuw en versterkend podium voor deze onaf-

Over de Nationale Meeting Award
De Nationale Meeting Award wordt in 2018 voor de
derde keer uitgereikt. Deze algemene, onafhankelijke
prijs is bestemd voor de beste meeting- en eventlocatie van Nederland die uitblinkt in kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap. Meeting Magazine,
MeetingReview, Vergaderhamers, CLC-VECTA en
EventSummit (voorheen EvenementContact) heb-

Uit de gesprekken in de afgelopen
maanden bleek de behoefte om de
NMA duidelijker te positioneren en dat
een zelfstandig evenement hiertoe de
beste mogelijkheid is.

ben het initiatief genomen tot de organisatie van
de Nationale Meeting Award. Motivatie voor deze
nieuwe award was het feit dat er in Nederland nog
geen algemene en onafhankelijke prijs bestond voor
de beste meeting- en eventlocatie. Het inschrijfgeld
is komen te vervallen en deelname aan de NMA is
hiermee kosteloos.
Informatie over deelname, de verschillende rondes

hankelijke prijs voor de beste meeting- en eventlocatie
van Nederland in een vijftal categorieën, waarbij kwaliteit, gastervaring en ondernemerschap de belangrijke
graadmeters zijn.
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en criteria is te vinden op www.nationalemeetingaward.nl. Nieuwe en ontwikkelingen rondom de
Nationale Meeting Award worden ook op Twitter
@NatMeetingAward geplaatst.
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INVULLING

Inmiddels zijn we volop aan de slag met
de invulling van het programma dat gaat
bestaan uit verschillende onderwerpen die
op dit moment voor locaties en meeting pro-

Een belangrijk deel van
het programma heeft een
interactief karakter met
de mogelijkheid on site
keuzes voor deelname te
maken.

fessionals topics zijn. Een belangrijk deel van
het programma heeft een interactief karakter
met de mogelijkheid on site keuzes voor

deelname te maken. De datum is bekend, 12
maart 2018, in de middag. De locatie houden
we nog even geheim tot dat we het programma definitief hebben ingevuld.

De inschrijving is geopend
Is jouw locatie al aangemeld voor
de eerste ronde van de Nationale
Meeting Award?

PODIUM

Voor CLC-VECTA biedt de NMA een prima
podium om een betekenisvol congresprogramma te organiseren dat toegankelijk
is voor de professionals in de branche en
waarmee CLC-VECTA haar positie als kennispartner kan versterken.
Daarbij onderschrijft CLC-VECTA het belang
van de prominente rol die locaties in de meeting industrie vervullen en past de NMA in
haar ambitie om de professionals hierin te
ondersteunen en te stimuleren. Eind november volgt de definitieve aankondiging van
het programma. Er is nu al de mogelijkheid
om je al in te schrijven voor deelname.

Inschrijven voor de Nationale
Meeting Award 2018 gaat automatisch bij aanmelding voor de
Publieksprijs van MeetingReview.
Om jouw locatie te kwalificeren voor
de Publieksprijs zijn minimaal 10
reviews in 2017 vereist. Een locatie
kan worden beoordeeld op het boekingsproces, de locatie, de zaal en
de catering. Per categorie wordt op 1
januari bepaald wie de beste klantscore heeft ontvangen over de afgelopen jaren.

De winnaars van vorig jar
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