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OverijsselGrote Theaterspecial

The Green Meeting Center
Klimaatneutraal bijeenkomen in 
hét landmark van Arnhem

Zakelijk het museum in

We got 
your back
Beloved event manager, there’s nothing 
wrong by letting you feel like a queen or 
a king. Because if we give you everything 
you need to work your ass off, together 
we can organise remarkable events 
that’ll please everyone of your clients.

Use us, we love it.

Paul van Vlissingenstraat 8
Amsterdam, The Netherlands
www.postillionhotels.com/useusweloveit



De Hanzesteden langs de IJssel en 
het schitterende landschap in de 
regio vormen een ideaal decor voor 
nationale en internationale meetings 
en bieden tevens uitstekende moge-
lijkheden voor incentives. o.a. Deventer, 
Kampen en Zwolle maakten deel uit 
van de Hanze. De oude stadskernen 
met hun vele monumenten zijn de 
levendige getuigen van deze lange 
historie van handel en bedrijvigheid. 
Ook vandaag de dag wordt er van 
alles georganiseerd op het gebied 
van zakelijke events. Onlangs vond in 
Zwolle i.s.m. het NBTC de Global Travel 
Trade Show plaats waar meer dan 100 
internationale touroperators aanwezig 
waren. Het doel van het meerdaagse 
evenement was om ‘The Other Hol-
land’ bij internationale reisorganisaties 
op de kaart te zetten als inspirerende 
reisbestemming, zowel voor groepen, 
individuele als zakelijke bezoekers. Ook 
was de regio Zwolle in september host 
van Impel, een internationale milieu-
conferentie waarbij 150 deelnemers 
uit 30 verschillende landen aanwezig 
waren. 

Zakelijke locaties
Zwolle en de regio biedt een grote 
variatie aan locaties met een capaciteit 
voor bijeenkomsten tot 6000 perso-
nen. Of je nu zoekt naar een moderne of 
klassieke locatie, voor een klein of groot 
budget, door de grote verscheidenheid 
vind je altijd een accommodatie pas-
send bij het evenement. Op steenworp 
afstand is het puur genieten in het 
prachtige groene achterland. Hier kunt 
u met elkaar de klokken gelijk zetten 
en plannen maken die vorm kunnen 
geven aan een succesvolle toekomst. 
Een greep uit het veelzijdige aanbod: de 
Zwolse Theaters, Theater Buitensoos, 
de IJsselhallen, Lumen Hotel & Events 
en Mooirivier Hotel & Congres in het 
groene achterland. De hotels in de 
regio Zwolle hebben ruim 800 kamers, 
dus een meerdaagse bijeenkomst valt 
zeker onder de mogelijkheden. 

Knooppunt
De regio Zwolle is uitstekend bereik-
baar. De snelwegen zijn nagenoeg 
filevrij en er zijn intercityverbindingen 
naar alle belangrijke steden in Neder-
land – en het Duitse achterland. 

Congresregio Zwolle
Congresregio Zwolle is onderdeel 
van MarketingOost stads- en regio-
marketing en biedt professioneel en 
kosteloos advies bij de organisatie van 
een zakelijke bijeenkomst in de Regio 
Zwolle. De medewerkers kennen de 
zakelijke mogelijkheden van de regio 
als geen ander en helpen bij het vinden 
van een passende locatie, vragen offer-
tes op en kunnen site inspections orga-
niseren. Door goede contacten met het 
bedrijfsleven en ambassadeurs kunnen 
congresorganisatoren en meeting-
planners in contact gebracht worden 
met het bedrijfsleven en overheid om 
inhoudelijk invulling en meerwaarde 
te geven aan de bijeenkomst.

»» www.congresregiozwolle.nl

De regio Zwolle heeft zich ontwikkeld tot één van de meest dynamische regio’s 
van Nederland. De sterke economie van Overijssel wordt gekenmerkt door 
stabiele familiebedrijven en een krachtig ontwikkeld MKB. De regio blinkt 
uit in sterk ondernemerschap, gemoedelijkheid en handelsgeest vanuit de 
Hanzetijd. Kunststofindustrie, E-commerce, Health en Agri & Food, zijn de 
topsectoren waar de regio in excelleert. En op basis waarvan veel zakelijke 
events in de regio plaatsvinden. 

Congresregio Zwolle
Dynamische groeiregio
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