5

BEDRIJVEN

4

MeetinGent & Oost-Vlaanderen nodigt je uit

BBQ WORKSHOP
NETWERKEN MET OOST-VLAAMSE MEETINGSECTOR
Steek de handen uit de mouwen en kom netwerken op het Oost-Vlaams wijndomein
Nobel. Terwijl professionele BBQ-chefs van BBQ Academy je de vurigste tips & tricks
bijbrengen, maak je kennis met gedreven meeting- en eventaanbieders.
Proef Oost-Vlaamse streekproducten en ontdek interessante locaties en concepten.
Schrijf je gratis in voor deze meet & greet aan de grill!

Oost-Vlaanderen pakt uit
met out-of-the-box locaties
De historische pracht en de mogelijkheden van Gent kent iedereen. Maar
wist u dat er ook buiten de stad heel wat bijzondere sites zijn om events,
teambuildings, vergaderingen,… te organiseren? Oost-Vlaanderen telt er
minstens 250, en de sector blijft groeien. Dat vertelt Jessica Bonte, MICEconsulent bij Toerisme Oost-Vlaanderen.

Met MeetinGent & Oost-Vlaanderen
ondersteunt Toerisme Oost-Vlaanderen
aanbieders uit de event- en meetingsector via individuele begeleiding, workshops en netwerkevenementen. Daarnaast voert het heel wat promotie. “Ons
doel is om bedrijven en organisaties uit
België en daarbuiten te overtuigen van
de troeven van de provincie voor meetings en events”, vertelt Jessica.
“In Gent vind je een groot aanbod
locaties voor vergaderingen, teambuildings en events, gekoppeld aan leuke
restaurants en mooie hotels. Dit is
bovendien de grootste voetgangerszone
van Vlaanderen. Gecombineerd met de
aanwezigheid van water én de prachtige
verlichting van het stadscentrum zorgt
dat ervoor dat je jouw medewerkers en
klanten hier van ’s morgens tot ‘s avonds
in de watten kan leggen.” Maar ook
buiten de stad valt vanalles te beleven,
klinkt het enthousiast.

“De mogelijkheden van
Gent reiken erg ver.
Daarnaast spelen we
zeker ook de troeven
uit van de omliggende
regio’s.”

Streekproducenten bieden vaak originele
meetingmogelijkheden, zoals een vergadering afsluiten met een picknick in de
boomgaard, of met een rondleiding of
proeverij in een brouwerij of wijngaard”,
vertelt Jessica. In de Leiestreek oriënteren musea zich steeds meer naar het
bedrijfsleven en het heuvelachtige groene landschap van de Vlaamse Ardennen
biedt vele mogelijkheden voor actieve
teambuildingactiviteiten.
Out-of-the-box totaalpakketten
De rode draad in het aanbod in
Oost-Vlaanderen? Out-of-the-box
locaties die aantrekkelijke totaalpakketten voorzien (inclusief catering,
teambuilding en overnachtingsmogelijkheden) én die steeds meer inzetten op
de vraag naar beleving. MeetinGent &
Oost-Vlaanderen maakt bedrijven graag
wegwijs in het stijgende aanbod. “We
geven een aantal suggesties, bezorgen
de nodige contactgegevens en leggen
contacten met aanbieders, of het nu gaat
over locaties voor meetings en events of

om overnachtings- en cateringmogelijkheden”, vertelt ze.
Zin om kennis te maken met het aanbod?
Dan is de website www.meetingov.be
een prima startpunt. Daarnaast vertrekt
maandelijks een goed gevulde nieuwsbrief. MeetinGent & Oost-Vlaanderen
organiseert ook regelmatig ontdekkingsdagen die je in enkele uren laten
kennismaken met een aantal locaties.
De eerstvolgende vindt plaats op 17 mei.
Dan worden een aantal van de grootste
locaties bezocht. En binnenkort staat
voor het eerst een BBQ-workshop gepland met BBQ Academy in Wijndomein
Nobel, waar ondernemers de handen uit
de mouwen steken en intussen kennis
maken met heel wat Oost-Vlaamse
MICE-aanbieders. Meer info over dit netwerkmoment op de pagina hiernaast.

MeetinGent &
Oost-Vlaanderen
Schrijf je in op de nieuwsbrief
via www.meetingov.be
hello@meetinovl.be
09 267 70 53

— Jessica Bonte

PRAKTISCH
WANNEER: Vrijdag 14 juni van 11:30 tot 14:00 WAAR: Wijndomein Nobel, Denen 33, Lochristi
INSCHRIJVEN: Stuur een mail naar hello@meetinovl.be. Plaatsen zijn beperkt, laat vóór 10 mei weten of je er graag bij bent!*
MEER INFO: meetingov.be/nl/nieuws CHEFS: BBQ Academy
*Geef bij je inschrijving aan welke types meeting- en eventlocaties je interesseren.
Dan zorgen wij voor de beste match tijdens dit netwerkevent.

“We spelen graag het groene karakter uit
van de omliggende regio’s. Om je meeting of event een extra elan te geven, zijn
de vele historische locaties ideaal, denk
maar aan kastelen of abdijen. Je vindt
hier ook heel wat kleinschalige boutique locaties en sites waar je het nuttige
aan het aangename kan koppelen, met
een culinaire workshop bijvoorbeeld.

De Verbeke Foundation in Kemzeke is één van de uitzonderlijke locaties die Oost-Vlaanderen rijk is. Foto: @charlies_wanderings

