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Music Meeting
Lounge
Gastvrijheid is een gevoel of beleving van een gast.
En als iemand weet hoe je die hospitality tot in de
puntjes moet verzorgen, dan is het Marianne Kuiper
van Efficient Hotel Partner. Ze richtte 22 jaar geleden
haar eigen bedrijf op om klanten op hun wenken te
bedienen, maar ook te verrassen met suggesties voor
bijzondere vergaderlocaties en hotels. Tevens zette
ze haar creativiteit en expertise om in een unieke
vergaderlocatie genaamd Music Meeting Lounge, die
eveneens is gevestigd in het Oude Dorp.

De Amsterdamse Marianne dankt haar
jarenlange ervaringen door te werken in tal
van hotels waaronder de Bilderberg Hotels.
De mooiste herinneringen heeft ze aan werken
met Joop Braakhekke in De Kersentuin. ‘Dit was de
mooiste tijd van m’n leven en hier leerde ik echt de
kneepjes van het vak. Net als Joop, werd ook ik gegrepen
door creativiteit en hospitality. We deelden de passie en
drive om anders te zijn dan anderen. Het is te gek om een
verrassingseffect teweeg te brengen bij je gast.’ Deze
ingrediënten vormden ook de basis voor het creëren van
de Music Meeting Lounge.

Music Meeting Lounge
‘Ik wilde een unieke vergaderlocatie waarbij de ruimte echt
iets met je doet.’ En dat is zeker gelukt! Want wie de bijzondere

ruimte betreedt voelt de inspiratie en de verbinding die muziek
teweegbrengt. Een platencollectie van ‘s werelds grootste
popartiesten siert de wand. Er is zelfs een ruimte om je eigen
muziek te draaien. Marianne legt uit dat dit tevens een ode is
aan haar vader. ‘Als fervent muziekliefhebber liet hij een
prachtige platencollectie na. En toen ik met de architect aan
het nadenken was over de creatie van een onvergetelijke
vergaderlocatie in ons pand, kwam ineens het idee in me op
om muziek de boventoon te laten voeren. Mensen worden
enorm vrolijk als ze hier zijn voor een training, kick-off meeting
of strategiesessie.’
Maar ook qua service, ambiance, eten en drinken ontbreekt
het de locatie aan niets. En dat was precies het doel van
Marianne: ‘Een locatie waar nog lang over nagepraat wordt.’
En wanneer het tijd is voor een break dan biedt muziek of een
rondje Poel of Amsterdamse bos uitkomst.

Hospitality op het hoogste niveau
Efficient Hotel Partner bestaat uit een team van 6 ervaren
hospitality consultants. ‘Ik ben enorm trots hoe we met z’n allen
de handen uit de mouwen steken en in oplossingen denken nu
de hotelwereld op z’n kop staat. Waar we normaliter op zoek
gaan naar de perfecte accommodatie voor de zakelijke markt,
regelen we nu ook online teambuilding activiteiten en ludieke
pakketten ter motivatie en ondersteuning voor thuiswerkers.
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