HelmsBriscoe staat voor gemakkelijk zaken doen. U sluit

Marktleider op het
gebied van inkoop van
vergaderaccommodaties.
“HelmsBriscoe heeft gedurende bijna twee
decennia uitstekende service verleend in het
vinden van locaties voor onze vergaderingen
en evenementen: groot, klein, op lange of korte
termijn. Steeds werken zij succesvol samen
met onze interne planners om hotelcontracten
wereldwijd te onderhandelen en aan alle criteria
voor onze meetings of evenementen te kunnen
voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan locatie,
accommodatie, vergaderruimtes, budget,
enzovoorts.
In de loop der jaren is onze samenwerking
met HelmsBriscoe gegroeid. Hun team heeft
zich aangepast aan onze interne procedures
en processen, zij begrijpen onze business en
spelen zeer adequaat in op onze – veelvuldig
voorkomende – ad hoc aanvragen waardoor het
heel prettig is met hen te werken. What shall I
say: they just Do It!”
– Nike Global Meetings & Events

geen contract met ons af en geen enkele verbintenis van uw kant is
noodzakelijk. Wij kunnen u helpen de beste locatie te vinden voor uw
evenement vanaf 10 personen. Doordat wij gecompenseerd worden
door het hotel dat u selecteert, hoeft u geen budget te reserveren voor
onze dienstverlening. Enkel een samenvatting van de doelstellingen
en wensen voor uw volgende vergadering is nodig om het proces
te starten en toegang te krijgen tot ‘s werelds grootste netwerk van
experts op het gebied van ‘site selection’.

HelmsBriscoe is de slimste manier om efficiënt de beste

locatie voor uw volgende vergadering te vinden. We voorzien u van de
middelen, die u nodig heeft om een optimale selectie te maken zonder
de partijdigheid van een verkoopteam of intermediair. Onze meer dan
1400 experts hebben jarenlange ervaring en beschikken over eigen
databanken die hen in staat stellen om u ongeëvenaarde expertise
en inkoopkracht te bieden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat u
de best mogelijke locatie voor uw evenement boekt tegen de beste
voorwaarden.

HelmsBriscoe heeft een uitstekende reputatie als het gaat

om te voldoen aan de verwachtingen van haar klanten. Duizenden
klanten zijn, sinds de oprichting in 1992, met HelmsBriscoe in zee
gegaan. In 2019 hebben we meer dan 6.6 miljoen overnachtingen
geboekt in 115 landen. U kunt erop vertrouwen dat we dit volume,
onze expertise en inkoopkracht voor u laten werken. Onze ruim 1400
associates bevinden zich verspreid over de hele wereld, zodat wij u
overal ter wereld van dienst kunnen zijn met lokale kennis en expertise.

Wij zijn u graag van dienst
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