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Congres Magazine

online en print magazine voor de congresorganisator en event professional
Met onze online en print media
willen wij onze doelgroep
van de juiste (vak)informatie
voorzien. Hierbij richten wij
ons op zowel het organiseren
van
congressen
(middels
een leveranciersgids) als het
geven van verdiepende (vak)
informatie
en
inspiratie.
Dat doen we met nieuws,
artikelen, interviews, foto’s,
video’s,
productpresentaties
en congresreportages.

Met Congres Magazine willen
wij een professioneel, fris
geluid laten horen binnen de
congres- en meetingbranche.
Voor onze doelgroep zijn we
niet alleen een praktische
leveranciersgids, maar ook
een leeswaardig en inspirerend
magazine. Zowel de inhoud als
vormgeving van alle Congres
Magazine media voldoet aan
een hoge standaard: origineel,
prikkelend en van deze tijd.
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FACILITEITEN
En IJsseldelta Center heeft alles in huis om uw congres gedenkwaardig te maken.
Naast 28 stijlvolle zalen, waaronder lounges, skyboxen en ontmoetingsruimten
bevindt zich inpandig, naast Hotel Lumen met de Bluefinger Lounge, ook
het Bluefinger restaurant. Van een informele bijeenkomst aan het voetbalveld
van de landskampioen tot een meerdaags congres met honderden deelnemers
inclusief overnachting: hier kunt u het tot in de puntjes (laten) regelen!

2015

IJsseldelta Center | Stadionplein 20 | 8025 CP Zwolle | Tel: 088-1471471
www.ijsseldeltacenter.nl www.hotellumen.nl

IJSSELDELTA CENTER WAS AL DE LOCATIE VOOR O.A.
• VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) congres op 10
en 11 maart 2014, georganiseerd door het Leids Congres Bureau.
• Nationaal Fietscongres op 20 november 2014,
georganiseerd door Acquire Publishing
• Nederlands Trainerscongres op 9 mei 2014, georganiseerd door
Coaches Betaald Voetbal en Vakbond Voetbal Oefenmeesters
Nederland, in samenwerking met de KNVB en De Voetbaltrainer.
• Maandelijkse bijeenkomst ISALA klinieken Zwolle.
• ‘Kracht on Tour’ van het Ministerie van OCW in september
2014, georganiseerd door SPITZ congres & event

waarom kiezen?
inspiratie en informatie
congresapp
evenementenverzekering
sprekers
fotografie
congrestechnologie
accommodaties
inrichting

IJSSELDELTA CENTER
& HOTEL LUMEN

evenementen | vergaderen | overnachten | eten & drinken
Wat kenmerkt een toplocatie? Een uitstekende
bereikbaarheid? het feit dat alles zich onder één
dak bevindt? De technische mogelijkheden? Een
fraaie setting? U hoeft niet te kiezen. IJsseldelta
Center, samen met Hotel Lumen onder het
stadiondak van PEC Zwolle, biedt het allemaal.

Bij binnenkomst wordt meteen duidelijk dat hier
alles tot in de puntjes is verzorgd. Dat zie je aan
de prachtige aankleding en dat proef je aan de
koffie en versgeperste sappen. En je merkt het
aan de hartelijke ontvangst: elke gast van Hotel
Lumen wordt persoonlijk naar de hotelkamer
begeleid, ondanks het feit dat dit viersterrenhotel
maar liefst 125 kamers telt. Voor veel gasten
biedt deze service een dankbaar einde aan
het dwalen door de gangen en morrelen aan
kamerdeuren en (licht)schakelaars.

Vergaderen aan het voetbalveld of een
meerdaags congres met overnachting
en diner? Hier kan het allemaal!

TOTAALPLAATJE
IJsseldelta Center bevindt zich 1
km vanaf de A28 en vlakbij de
A50 en beschikt over 1250 gratis
parkeerplaatsen. Het complex
vouwt zich langs twee zijden
van het IJsseldelta stadion en
biedt de volgende faciliteiten:
EVENEMENTEN
Het centrale evenementenplein biedt
alle mogelijkheden voor beurzen,
congressen, events en feesten
• Plaats tot 2000 gasten op
het centrale plein
• 13 subzalen rondom het plein,
voor bijvoorbeeld workshops
• Beschikking over grote lift,
o.a. geschikt voor auto’s
• Eigen restaurantvoorziening
VERGADEREN
Inspirerende ruimtes aan het PEC Zwolle
voetbalveld voor zakelijke bijeenkomsten
• 6 skyboxen
• 3 ruime lounges
• Uitzicht op de middenstip
OVERNACHTEN
Viersterrenhotel Lumen
• Entree met sfeervolle
Bluefinger Lounge
• 125 moderne kamers
90 Comfort kamers
10 Loggia kamers
20 Executive kamers
3 Business suites
2 Suites
• Gratis Nespresso en thee
op elke kamer
• Gescheiden toilet
ETEN & DRINKEN
Bluefinger restaurant
• Gespecialiseerd in steaks & salads
• Met speciale broiler grill

CONGRESORGANISATIE
Een hartelijke ontvangst wacht u ook als
congres-organisator.
Alle
mogelijkheden
van het IJsseldelta Center worden u met een
rondleiding uitgebreid uit de doeken gedaan.
Is dit inderdaad uw ideale congreslocatie? Het
ervaren organisatieteam geeft u alle ruimte om
uw ambities waar te maken en ondersteunt u
graag om een congres te realiseren waar nog
lang over wordt nagepraat.
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maak kennis met congresregio overijssel

Januari 2015 verscheen de
eerste
edtie
van
Congres
Magazine, met als gastheer
regio Overijssel. Aan de hand
van locaties, toeleveranciers en
congresbureaus laten we zien
wat de regio allemaal biedt. Een
aantal artikelen is van algemene
aard, zoals congrestechnologie
en wat dat kan doen voor
uw congres. Verder komen in
nummer 1 o.a. trends uit de
sprekerswereld en de risico’s van
de congresorganisator (en hoe
deze te dekken) aan bod.
De volgende editie zal zich richten
op regio West. Ook hier worden
niet
alleen
accommodaties,
toeleveranciers en congresbureaus
gepresenteerd, maar bieden we ook
relevante vakinformatie, trends en
actuele thema’s die leven binnen
de congreswereld, aangevuld
met interessante winacties en de
nodige ontspanning & inspiratie
voor de lezer.
Colofon
Marketing:
Adplacement Internet Marketing
Grafische vormgeving:
Tekstcentrale
Sales: Liroy Wekema
Redactie: Tekstcentrale,
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DVE Media
Eindredactie: drs. F.M. Blokzijl
Uitgever: Congres Magazine
Holslootbrink 11 | 8347 JS
Eesveen
0521-769017 | congresmagazine@
gmail.com
Congres Magazine verschijnt elk
kwartaal en is een samenwerking
tussen Adplacement Internet
Marketing (kvk 53881265) en
Tekstcentrale (kvk 02095839)
Specificaties
•
A4 formaat (210 mm x 297
mm)
•
Geniet gebrocheerd
•
135 grams papier Mat MC
•
Gedrukt op papier van
verantwoorde af komst,
volgens FSC C092667
•
Gerichte verspreiding via
PostNL en vakbeurzen, zoals
EvenementContact.
ADVERTENTIETarieven
•
2 pagina bedrijfspresentatie
dmv interview: € 590,•
1/1 pagina full color € 500,•
1/2 pagina full color € 300,•
1/4 pagina full color € 175,Advertentie en fotomateriaal
aanleveren in zo hoog mogelijke
resolutie als PDF/JPG/PSD/TIFF
(via www.wetransfer.com)
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CONGRESTECHNOLOGIE

DE WAARDE VAN DE CONGRESAPP
‘Een interactief, bereikbaar en actueel programmaboekje’

GASTHEER OVERIJSSEL

GASTHEER OVERIJSSEL
congresbureau regio zwolle...............................................6

HIAWATHA ACTIEF

Mobiele applicaties maken ons leven leuker
en makkelijker. We gebruiken ze massaal
en voor de meest uiteenlopende zaken: van
geld overmaken tot spelletjes spelen en het
onderhouden van onze sociale contacten.
Wij zijn vertrouwd met apps en dragen onze
smartphone altijd bij ons. Waarom daar dan
geen gebruik van maken voor uw congres?
De voordelen zijn legio. Toch worden er nog
maar weinig congressen ondersteund met een
app. Volgens Bart Buijze, appontwikkelaar
bij Mobilessence, is dat een kwestie van
ervaren. Door één keer een congresapp te
proberen, ondervinden congresorganisatoren
zelf de toegevoegde waarde. Daar is hij van
overtuigd.
Maar wat is die toegevoegde waarde dan precies? Dat zit hem
vooral in de totstandkoming van een korte communicatielijn
met de bezoeker, aldus Buijze. ‘Je verovert een plekje op de
desktop van een telefoon. Het voorziet de congresorganisator
van een eigen communicatielijntje met de congresbezoeker
die hij voor, tijdens, maar ook na het congres in stand kan
houden en gebruiken. Dat biedt veel meer mogelijkheden dan
de standaard communicatie zoals die nu verloopt.’
FUNCTIONALITEITEN
Een congresapp biedt bovendien een stuk meer functionaliteiten
dan het traditionele programmaboekje. ‘Je kunt de app zien
als een interactief, bereikbaar en actueel programmaboekje’,
vat Buijze het samen. ‘In globale zin bevat de app alle
praktische, maar ook de meest actuele informatie rondom
een congres.’ Zo kunnen presentaties in de congresapp van
Mobilessence worden verfijnd via een datum- en/of genrefilter
en voorzien van een beschrijving met directe doorlinks naar
meer informatie over de spreker en locatie. Daarnaast geeft de
app een overzicht van alle sprekers, eventueel onderverdeeld
op thema, waarbij externe links kunnen verwijzen naar een
webpagina of (YouTube)filmpje. Alle congreslocaties worden
duidelijk weergegeven op een kaart. En door binnen de app
programmaonderdelen “aan te vinken”, kunnen bezoekers
hun eigen programma samenstellen. ‘Met de app beschikt
de bezoeker bovendien altijd over actuele informatie’, vult
Buijze aan. ‘Pushberichten brengen gebruikers rechtstreeks
op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente
wijzigingen.’
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NETWERKEN
Programma, sprekers, locaties en nieuws: het zijn de zaken
die een congresbezoeker als eerste op een congresapp zal
zoeken. Daarnaast biedt de app verschillende netwerkfuncties.
Allereerst doordat de organisatie haar sociale kanalen kan
integreren op de app en bezoekers op allerlei plekken binnen
de app informatie kunnen delen op hun eigen twitter/facebook
account. Maar ook door
de deelnemerslijst in de
app te zetten, zodat
deelnemers
elkaar
sneller kunnen vinden.
‘Met een optionele
interactieve module kan
dat contact nog verder
gaan’, vertelt Buijze.
‘Daarmee
kunnen
gebruikers hun eigen
interesses
aangeven,
wat ze precies zoeken
en met wie ze willen
netwerken. Op basis
daarvan wordt een
match gemaakt en
kunnen
gebruikers
zelfs voor aanvang van
het congres al in contact met elkaar komen.’

REGISTRATIE EN EVALUATIE
Wanneer de app op tijd wordt ingezet, kan hiermee ook
de aanmelding en registratie worden geregeld. Wanneer
de organisatie besluit alle communicatie via de app te laten
verlopen dan adviseert Buijze om alle potentiële deelnemers
en gebruikers hierover wel op tijd in te lichten. ‘De gebruiker
kan de congresapp weliswaar zelf vinden en downloaden in
iTunes en Google Play, maar gaat daar nog niet actief naar
op zoek. Vanuit de organisatie vergt dit daarom nu nog
extra communicatie.’ Ten slotte bewijst de app ook na het
congres zijn nut. ‘Onze apps hebben volledige integratie met
Google Analytics, zodat de organisator precies op de hoogte
is van het gebruikersgedrag, bezoektijd en aantallen van zijn
bezoekers. Daarnaast kan een evaluatie onder de bezoekers
eenvoudig via de app worden uitgevoerd.’
CONGRESAPP OP MAAT
Congresorganisatoren die hun eigen app willen voor hun

congres of organisatie, kunnen die eenmalig door Mobilessence
laten ontwikkelen. Door hierin de eigen huisstijlelementen te
verwerken en het icoontje voor op de desktop, het beginscherm
en de kleurstelling aan te passen, wordt de app visueel helemaal
naar eigen hand gezet. De inhoud is met het gebruiksvriendelijke
Content Management Systeem (CMS) zelf toe te voegen, te
wijzigen en bij te houden. ‘De app is voor een volgend jaar
dan weer eenvoudig te updaten. Voor congresorganisatoren
die meerdere congressen per jaar organiseren, bieden we een
multicongressenapp. Hiervoor hoeft niet steeds een aparte app
te worden ontwikkeld. De organisator kan online een nieuw
congres aanmaken en deze aan de app toevoegen. De gebruiker
kiest vervolgens de juiste app voor zijn congres uit de store.’
DREMPEL VERLAGEN
Het grote voordeel, de vele opties en het gebruikersgemak
van een congresapp mogen inmiddels duidelijk zijn. Maar
vooralsnog lijkt de congreswereld terughoudend. ‘Ik denk dat
elke congresorganisator in elk geval één keer ervaring met
een congresapp zou moeten opdoen’, stelt Buijze. ‘Dat hoeft
niet meteen voor alle congressen, maar door het gewoon
eens te proberen met een pilot.’ En daar wil Mobilessence
best in faciliteren. ‘Mensen kunnen altijd met ons in
gesprek om eens ervaring op te doen. We zijn creatief
genoeg om met elke situatie mee te denken’, zegt Buijze.
‘Bovendien zijn we al aan het kijken voor een oplossing
zoals de multicongressenapp, waarop afzonderlijke
congressen een plekje kunnen krijgen als onderdeel van
een bredere congresapp. Dat zou de drempel voor veel
congresorganisatoren een stuk verlagen.’

‘Iets loslaten wat je al
heel lang gebruikt, is altijd
eng. Maar ga het experiment

eens aan en ervaar wat de
toegevoegde waarde kan zijn’
DURVEN LOSLATEN
Dus wat Buijze betreft kunnen we het programmaboekje
afschaffen? ‘Het niet meer laten drukken van een
programmaboekje levert in elk geval een fikse kostenbesparing
op’, zegt hij. ‘Een congresorganisator die voor het eerst het
programmaboekje niet meer gebruikte, beaamde bovendien
dat die ook echt niet meer nodig was. Maar het hangt ook af
van wat de doelgroep en de organisator zelf wil. Het durven
loslaten van iets wat je al heel lang gebruikt, is natuurlijk
altijd eng. Daarom is het denk ik vooral een kwestie van
het experiment aangaan. Probeer het eens en ervaar wat de
toegevoegde waarde kan zijn.’
www.mobilessence.nl | info@mobilessence.nl
Kerklaan 30 | Haren Gn | Tel: 050 210 20 24
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www.congresmagazine.nl biedt vele mogelijkheden om bij
professionals binnen de congres- en evenementenbranche
onder de aandacht te komen. Wij houden onze doelgroep
met hoogwaardige inhoud dagelijks op de hoogte over
alles wat relevant is binnen hun vakgebied.
Via de leveranciersgids kunnen bezoekers per regio op
zoek naar congresbureaus, locaties en toeleveranciers.
Daarnaast bieden we verdieping en inspiratie: van
interviews tot filmpjes en achtergrondartikelen. We willen
een betrouwbare, lees-, en deelwaardige website zijn waar
iedere congres- en eventprofessional graag regelmatig
langskomt.
CATEGORIEËN
•
Congres regio’s. Leveranciersgids met
bedrijfspresentaties op regio en categorie.
•
Nieuws
•
Thema’s: Verdiepende vakartikelen
•
Producten: Artikelen over relevante producten en
diensten
•
Uitgelicht: Uitgebreide bedrijfspresentatie
•
Inspiratie: Internationale video’s, trendrapporten en
inspirerende artikelen
•
Tools: Tijdloze tools als hulpmiddel of inspiratiebron
voor congresorganisatoren
advertentietarieven
•
Large Skyscraper (300 x 600) rechter- of linkerzijde
van iedere pagina. Tarief/maand € 390,•
Uitgebreide bedrijfspresentatie middels interview in
de categorie “Uitgelicht”. Tarief/jaar € 290,•
Bedrijfspresentatie leveranciersgids. Tarief/jaar € 75,-

