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Zwitserland: 

dé MICE-ervaring waarvan je 
weet dat het werkt

Een event organiseren in Zwitserland; je weet gewoon dat het werkt. De mensen zijn professioneel, 

de diensten en services van niveau, het transport op tijd, de omgeving adembenemend en het is 

een feest om met Zwitsers samen te werken. Kortom, een professionele ervaring in een pittoreske 

omgeving. Maar daar tegenover staat de koers van de Zwitserse frank en het gebrek aan kennis 

over Zwitserland bij potentiele klanten en consumenten. Om die reden heeft Zwitserland Toerisme 

begin dit jaar Yves Luetolf aangetrokken als nieuwe directeur voor de prioriteitsmarkt Benelux. 

Samen met Lisette van Dolderen, Key Accountmanager bij Switzerland Convention & Incentive 

Bureau (SCIB), onderdeel van Zwitserland Toerisme, geeft Luetolf zijn visie over de MICE-markt, 

de trends en belangrijkste redenen om voor Zwitserland te kiezen én de 10 meest unieke 

eventlocaties van het land.

Switzerland Convention & Incentive Bureau, de overkoepelende organisatie 
die Zwitserland promoot voor meetings, incentives, congressen en events, 
gaat aankomend jaar nog meer de diepte in. Luetolf legt uit: ‘Je ziet dat broad-
marketing steeds minder werkt en dat klanten een overload aan informatie 
krijgen. Daarom is het belangrijk dat we de activiteiten die we gaan doen, 
nog doelgerichter gaan aanpakken. Dit betekend dat we gespecificeerde 
segmenten benaderen en diverse thema’s in de markt gaan zetten. Zo gaan 
we ons voor het MICE segment richten op de meeting planner, incentive 
planner en congresorganisator.’ Van Dolderen vult aan: ‘Zwitserland Toerisme 
heeft ieder jaar een thema, voor 2017 is dit ‘back to nature’. Denk hierbij aan 
duurzaamheid, catering met biologische streekproducten en interessante 
eventlocaties op dit gebied. Op deze manier proberen we constant in te spe-
len op recente onderwerpen en de veranderende vraag, toegespitst op een 
bepaald segment of doelgroep. Onze opdrachtgevers hebben de organisatie 
van incentives en events vaak uitbesteed. Hierbij komt het veelvuldig voor 
dat klanten onze partners rechtstreeks benaderen. Voor ons maakt dit niet 
zoveel uit, als ze maar naar Zwitserland gaan!’, aldus Lisette van Dolderen, Key 
Accountmanager bij Switzerland Convention & Incentive Bureau.

Luetolf over de veranderende MICE-vraag: ‘Vanuit compliance opzicht 
moet bij veel bedrijven het zakelijke aspect overheersen. Wat we zien is 
dat gezelschappen internationaler zijn samengesteld en meetings minder 

lang duren. Maar ook daar is Zwitserland een uitge-
lezen bestemming voor. De korte afstanden vanaf 
luchthavens naar het stadscentrum, en de grote 
diversiteit aan activiteiten in de directe omgeving, 
maakt het mogelijk om ook voor een kort verblijf 
een leisure programma samen te stellen.’

‘Er is voor SCIB nog veel te winnen op online ge-
bied. Zo hebben we sinds kort een online plan-
ning tool voor het samenstellen van incentive-
programma’s en zijn er voor het eerst bloggers en 
vloggers ingezet tijdens de Meeting Trophy om 
het online bereik te vergroten. Vanuit ons budget 
gezien groeit online gestaag, maar dit zou het live 
contact nooit kunnen vervangen. Ondanks dat 
gaan we ons volgend jaar meer focussen op ge-
animeerde beelden, virtual reality en 360 graden 
video. De pittoreske steden, blauwe meren en 
waanzinnige uitkijkpunten in Zwitserland lenen 
zich hier natuurlijk uitstekend voor’, aldus Yves Lu-
etolf, directeur prioriteitsmarkt Benelux bij Zwitser-
land Toerisme.  

De 10 belangrijkste redenen om te kiezen voor 
Zwitserland als MICE-bestemming

1. De diversiteit en het contrast van het landschap 
2. De pittoreske steden met gezellig straten, klein maar fijn
3. De verscheidenheid van hotel-, meeting- en eventlocaties 
4. De wijze van gastvrijheid; ontspannen, luxe, historisch, design
5. De gastronomie; een mix van smaken 
6. Het openbaar vervoer: niet zomaar een transfer maar een ware beleving 
7. De variëteit in (teambuilding)activiteiten: avontuur en plezier
8. De spa- en wellnesslocaties
9. De natuur: bergen, meren, een duurzame bestemming
10. De mensen, cultuur en tradities 

1. Whitepod:
Innovatief complex met 15 hightech pods en een seminarruimte 
voor 45 personen.

2. Montagne Alternative: 
Boerenschuren verbouwd tot romantische chalets.

3. Iglodorp Engelberg: 
Iglo’s voor maximaal 54 personen in totaal, iglobar, kaasfonduen, 
sneeuwschoenwandelen. 

4. Chaplin's World Montreux:  
Ervaar de wereld van Charly Chaplin en ontdek in het landhuis met 
reusachtige park.

5. Verkeersmuseum Luzern:
20.000m2 verkeersontwikkeling, een filmtheater, planetarium, de 
Swissarena en het Hans Erni museum. 

6. Fifa World Football Museum Zürich:
Bekijk de originele FIFA Wereldbeker, speel het voetbal-pinball en ontdek 
het overdadige gastronomische aanbod.

7. Hotel La Claustra:
Dit driesterren hotel is getransformeerd van voormalig fort naar een 
innovatie en creativiteitscentrum in het hart van de Gotthard berg. 

8. Pilatus Kulm:
Met de boot vanaf Luzern, de rode tandradtrein omhoog, overnach-
ten in hotel Pilatus-Kulm en terug per kabelbaan.

9. Belle Epoque radarboot:
Stijlvoller dan overnachten en dineren op een van de vijf Jugendstil 
raderstoomboten kan de Oer-Zwitserse historie nauwelijks worden 
ervaren. 

10. CabriO kabelbaan Stanserhorn:
CabriO-rit met open bovendek, roterend restaurant Rondorama, en 
eventruimtes voor maximaal 400 personen. 
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