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Buurtgeest: MEININGER Hotels lanceert nieuwe, hyperlokale service met  “Local Event 

Displays” 

Krijtborden bieden dagelijkse inspiratie voor lokale evenementen – nieuwe service nu ook in het 

MEININGER Hotel Bruxelles City Center en het MEININGER Hotel Bruxelles Gare du Midi (open sinds 

aug. 2019).  

Brussel, datum – De MEININGER Hotels zijn in de hele hotelindustrie gekend voor hun unieke hybride accommodatie 

concept: de combinatie van service en comfort van een internationaal budget hotel met de uitzonderlijke faciliteiten 

van een hostel. Maar ieder hotel van de groep ziet zichzelf ook als een hyperlokale insider, wat de culturele 

uitwisseling van de buurt en gemeenschap bevorderd, en daarmee de authentieke levensstijl van de hotelbestemming 

tastbaar maakt. MEININGER onderstreept deze claim nogmaals met de geleidelijke introductie van de “Local Event 

Displays” (LED).   

Analoge borden informeren gasten dagelijks over de beste lokale evenementen  

Tegenover de digitalisatie, die meer en meer het dagelijkse leven binnendringt, staat de heruitvinding van het 

klassieke, analoge bord verborgen achter de "Local Event Displays". Vanaf nu zal het MEININGER personeel  deze 

borden gebruiken om persoonlijke en speciaal geselecteerde inspiratie en aanbevelingen voor lokale evenementen 

aan klanten te presenteren. Of het nu gaat om optredens van artiesten uit de lokale scene, festivals, tentoonstellingen 

of bijv. een rommelmarkt. Het doel van de wekelijks bijgewerkte LED’s is om de MEININGER gasten te laten genieten 

van het unieke karakter en de authentieke beleving van het stadsleven, weg van de veelbetreden paden.  

Pieter Bas van Litsenburg, Regional Manager Denmark, Netherlands & Belgium van MEININGER Hotels zegt:           

“Ons personeel is voortdurend in nauw contact met onze gasten, om ze te informeren en om ze persoonlijke insider 

tips te geven over hoe en waar ons bruisende en levendige Brussel op de meest ‘echte’ manier ontdekt kan worden. 

Eén trend komt daarbij naar voren: vandaag meer dan ooit hebben onze gasten zin in hyperlokale ervaringen ver weg 

van de zgn. mainstream. Dat betekent natuurlijk niet dat onze grootste stedelijke attracties als het MIMA, de Grote 

Markt, Manneken Pis en bijv. De Munt aan belang verliezen. Maar reizigers hebben meer en meer zin om zich 

gedurende hun verblijf echt onder te dompelen in de levensstijl van de stad en daarmee ook echte ervaringen op te 

doen. En nu spelen wij daarop ook in met deze nieuwe informatiebron. Op onze 'Local Event Display' in de lobby, zal 

ons personeel vanaf nu persoonlijk gekozen lokale, en soms zelfs hyperlokale events en inspiratie aanprijzen bij onze 

gasten.” 

Over MEININGER Hotels 

Het hybride concept van de MEININGER Hotels combineert de service en het comfort van een internationaal budgethotel met 

uitzonderlijke faciliteiten, zoals een gastenkeuken en een game zone. Ieder hotel wordt gekenmerkt door een uitstekende waar 

voor het geld, een zeer centrale lokatie, hoogkwalitatieve uitrusting, en een flexibele kamerstructuur. De kamers variëren van 

traditionele dubbele kamers tot privé kamers met meerdere bedden en tot een bed in een slaapzaal. Het individuele design van elk 

hotel weerspiegelt de lokale omgeving en inspireert verschillende doelgroepen met flexibele verblijfsoplossingen. MEININGER 

heeft op dit moment 30 hybride hotels in Europa met een totaal van 16.608 bedden in 18 Europese steden zoals Brussel, 



Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen, Londen, Milaan, Munchen, Parijs, Rome, St. Petersburg en Wenen. 14 getekende hotel 

projecten zijn in ontwikkeling. Voor het fiscale jaar 2018/2019, mocht de hotel groep een bezettingsgraad van 90% optekenen. 

In de Treugast Investment Ranking 2018, behaalde de MEININGER groep een AA ranking. De MEININGER groep heeft haar 

hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland. 

Perscontact MEININGER Hotels 

Daniela Dietz – PR Manager 

 

+49 (0)30 666  36 181 

pr@meininger-hotels.com 

www.meininger-hotels.com  

 

Facebook | Instagram | LinkedIn | Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pr@meininger-hotels.com
http://www.meininger-hotels.com/
https://www.facebook.com/MEININGERHotels/
https://www.instagram.com/meininger_hotels/
https://de.linkedin.com/company/meininger-hotels
https://www.meininger-hotels.com/blog/

