
BOOK A ROOM LINQ
• Met deze tool houd jij de focus op de inhoud van jouw congres

• Gebruiksvriendelijk voor iedere congresdeelnemer
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BOOK A ROOM LINQ  – EASY DOES IT! 

Speciaal voor congresorganisatoren en event specialisten

Hulp nodig? Het organiseren van een congres is een tijdrovende klus. Het
regelen van de ideale congreslocatie en het volledige traject rondom
hotelaccommodatie kunnen wij voor jou uit handen nemen. Besteed het
met een gerust hart aan ons uit.

De BOOK A ROOM LINQ ‘tool’ wordt door Efficient Hotel Partner aan jou
beschikbaar gesteld. Via deze gebruiksvriendelijke functie kunnen jouw
congresdeelnemers direct een reservering plaatsen bij een hotel dat
aansluit bij hun specifieke wensen, de reservering garanderen en ook nog
eens heel eenvoudig wijzigingen doorvoeren. Gemak dient de mens ☺.

Ieder zijn vak! Onze staat van dienst toont aan dat wij alle facetten
rondom het hotelreserveringstraject moeiteloos, met aandacht en met
veel enthousiasme voor je kunnen uitvoeren. Zo blijft bij jou de focus op
de inhoud van het congres terwijl wij jouw bezoekers met een zorgeloze
nachtrust verwennen.

Interesse? Een persoonlijk gesprek is binnen handbereik. 
Bel 020 – 3452322 of mail@hotelpartner.nl
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ONZE WERKWIJZE 

Eenvoudig omschreven en zeker zo gebruiksvriendelijk!

Zodra de locatie van het congres of evenement vastligt, openen wij de
jacht op hotelkamers. Afhankelijk van de grootte van het congres
selecteren wij een gevarieerd aanbod van hotels in verschillende
prijsklassen, uiteraard in samenspraak met onze opdrachtgever. Wij
voeren prijsonderhandelingen en opteren kamerblokken (allotments).

Ieder individu heeft zijn/haar voorkeur, dicht bij de congreslocatie,
liever in het centrum van de stad, een bepaald budget of gewenste
klasse. Via de tool kunnen de deelnemers zelf hun keuze maken op
basis van de informatie over het hotel, de locatie en de prijsstelling.

In aanloop naar het uur van de waarheid bewaken wij de kamerblokken,
verhogen of verlagen allotments waar nodig en voorkomen op die
manier dat er onnodige kosten worden gemaakt. Ieder hotel hanteert
andere regels en voorwaarden voor opties, wijzigingen en annuleringen.
Wij kennen alle regelgeving en stroomlijnen het geheel. Jouw
persoonlijke consultant ziet erop toe dat gemaakte afspraken nageleefd
worden. Easy does it!

Wees er tijdig bij, zodat wij een gunstig tarief kunnen 
beklinken bij de hotels gedurende jouw congres! 
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ALLE PLUSSEN +++++ OP EEN RIJTJE

De BOOK A ROOM LINQ scheelt tijd, gedoe en geregel! 

+ Een extra professionele service voor jouw congresdeelnemers.
+ Een reserveringswebsite wordt speciaal voor jouw congres ingericht.
+ De branding (logo en naam van jouw congres) is zichtbaar in de linq. 
+ De scherpste kamerprijzen zijn door ons onderhandeld en vastgelegd. 
+ Er is altijd ruim voldoende hotelaccommodatie beschikbaar. 
+ De deelnemers kiezen en reserveren hun kamer zelf.
+ Zij garanderen hun boeking met creditcard en betalen bij vertrek. 
+ Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen factuur direct bij check-out. 
+ De boeking is door de deelnemer tussentijds eenvoudig te wijzigen.
+ Hotelkamers zijn beschikbaar tot wel twee dagen voor aankomst.
+ Wij onderhouden het contact met de hotels en de deelnemers.
+ Wij zorgen dat deadlines voor het kamerallotment worden nagestreefd. 
+ Zo voorkomen wij dat er onnodige kosten worden gemaakt.
+ Er zijn geen annuleringskosten voor niet geboekte kamers.
+ Bij calamiteiten (!) zijn de congresdeelnemers te traceren.

‘Ik vond het heel prettig samenwerken met jullie. Ik heb 
helemaal geen zorgen gehad, jullie hebben ons wat dat 

betreft echt ont-zorgd. Heel fijn!’

Auke Planjer - Lorentz Center (Equadiff congres 2019)


