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“WELKOM“  IS HET  KERNWOORD VAN AL MIJN  ACTIVITEITEN. ALS UW RELATIES ZICH WELKOM MOETEN VOELEN IS DE 

ONTVANGST CRUCIAAL.  ALLE CONCEPTEN ZIJN EROP GERICHT DE HOSPITALITY PROCESSEN SOEPEL EN 

PROFESSIONEEL TE LATEN VERLOPEN. OF HET OM DE ONTVANGST OP EEN BEURSTAND GAAT, OP UW BEDRIJF OF EEN 

EXTERNE ZAKELIJKE BIJEENKOMST IK STA,  ALS PROFESSIONEEL GASTVROUW, VOOR U KLAAR ZODAT U ZICH OP UW 

KERNTAKEN KUNT RICHTEN.  

 

“Samenwerken en u ontzorgen om uw relatie het optimale gevoel van welkom 

zijn te geven is mijn focus.  Met hart en ziel! 

                                 

                                                                                            Monic Rootinck - Hospitality Regisseuse 

 

 

 

 

HOSPITALITY WORKSHOP   

 

Een op de praktijk van de cliënt afgestemde workshop bestaande uit twee dagdelen met een mix 

van uitleg / presentatie en praktische oefeningen / cases. Tussen de dagdelen zit een periode 

om het aangeleerde in de praktijk te brengen en tijdens het tweede dagdeel verder uit te diepen. 

 

HOSPITALITY ADVIES    

 

Zowel op individueel niveau als aan bijvoorbeeld MT-teams wordt advies gegeven over hoe de 

gastvrijheid in de betreffende organisatie naar een hoger plan geholpen kan worden. Aan dit 

adviesgesprek kan een praktijkoriëntatie voorafgaan. 

 

GASTVROUW OP BEURZEN EN EVENEMENTEN 

 

Gasten en/of klanten ontvangen op beurzen of evenementen. Op beurzen leads aanspreken in 

het gangpad, de verzorging van de stand, enz. enz. U kunt het met een gerust gevoel aan mij 

overlaten en u concentreren op uw klanten. Samen de beurs of evenement tot een succes maken 

is het credo van deze activiteit. 

 

PERSONAL HOSPITALITY ASSISTENT   

 

Staat u voor een belangrijke bespreking en is er ondersteuning gewenst dan kan ik uw rechter-

hand zijn zodat u zich op de kern van de zaak kunt concentreren. Samen zorgen we ervoor dat úw 

bespreking van begin tot eind soepel verloopt.  

 

HOSPITALITY PRESENTATIES   

 

Een presentatie die u een beeld geeft over Hospitality / Gastvrijheid Anno Nu. Juist in een tijd van 

meer en meer digitale contacten kan menselijke gastvrijheid veel opleveren. 

 

BUSINESS ETIQUETTE PRESENTATIES & WORKSHOPS   

 

Een maatwerk programma dat volledig, qua tijd en programmaonderdelen, wordt afgestemd op 

de wensen van de opdrachtgever. Afgestemd op de profit sector.  

 
 

 

Als hospitality regisseuse bied ik professionele ondersteuning voor al uw evenementen 

en zakelijke bijeenkomsten. 

U kunt mij inzetten bij bijvoorbeeld openingen, zakelijke bijeenkomsten, vakbeurzen, 

bedrijfsfeesten, etc. 

Terwijl u zich concentreert op de inhoud van uw evenement zorg ik als gastvrouw ervoor 

dat uw gasten zich welkom voelen en dat úw gastvrijheid tot in de puntjes is geregeld. 

Een goede en professionele organisatie, presentatie en uitvoering vormen de basis voor 

een geslaagde bijeenkomst of evenement. 

Een gast die zich welkom voelt zal u sneller de gunfactor geven. Met een opdracht als 

gevolg. 

Ook trainingen en advies behoren tot de mogelijkheden. Zie de opsomming van mijn 

activiteiten op de pagina hiernaast. 

 

Van alle concepten is een info 
sheet beschikbaar welke ik u op 

verzoek graag toestuur. 
Monic 

MONIC ROOTINCK 

 

Opgegroeid in een ondernemersomgeving. 

 
Breed opgeleid met een focus op mens en 

wereldbeeld. 

 
Ruime ervaring vanuit de eigen onderneming in 

hospitality projecten. 

 

Thuis in Non-Profit en Profit organisaties. 

 
Gastspreekster op het gebied van professionele 

hospitality / business etiquette. 

 
Slogan:  

Je welkom voelen is de basis voor waardevolle 

contacten. 
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