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Eindelijk is het zover!
Grand Hotel Huis ter Duin in 
Noordwijk en Speakers Aca-
demy® hebben de handen 
ineengeslagen. De Business 

& Knowledge Club Grand Speakers is een 
feit. Vier keer per jaar krijgen klanten van 
Europa’s grootste sprekersinstituut een uit-
nodiging om in de luxueuze ambiance van 
dit gerenommeerde vijfsterrenhotel aan het 
Noordzeestrand een lezing bij te wonen van 
een topspreker. Daarnaast is er steeds volop 
gelegenheid van gedachten te wisselen met 
deze en andere sprekers, de medewerkers 
van Speakers Academy® te ontmoeten, uit-
gebreid te netwerken onder het genot van 
een hapje en een drankje en verbinding te 
maken met collegae, bestuurders, managers 
en CEO's. 

“We willen mensen verleiden tot bijzon-
dere ontmoetingen”, zegt Grand Speakers-
ambassadeur Pieter Cobelens. Albert de 
Booij, oprichter van Speakers Academy® die 
met Stephan Stokkermans, managing direc-
tor van Grand Hotel Huis ter Duin, de samen-
werkingsovereenkomst heeft getekend, legt 
uit: “Wij hebben duizenden verschillende 
klanten. Sommigen boeken een enkele spre-
ker, maar anderen doen dat – soms al jaren-
lang – meerdere keren per jaar. We kennen 
onze klanten veelal niet persoonlijk, meestal 
gaat het om vluchtige contacten. Dit is een 
unieke kans voor hen én ons, daarin ver-
andering te brengen. Grand Hotel Huis ter 

Duin is wat ons betreft een AAA-locatie en 
de ideale plek om dat te doen. Het hotel heeft 
prachtige zalen (met voldoende statafels) en 
staat bekend om zijn uitstekende catering.”

BIJEENKOMSTEN IN 2018
De bijeenkomsten van Business & 

Knowledge Club Grand Speakers, waarvan 
sommige een thematische invulling krijgen, 
zijn altijd op dinsdag. In 2018 op 13 maart, 
12 juni, 11 september en 11 december. 
Het programma begint om 16.00 uur, met 
een ontvangst, waarbij hapjes en drankjes 
worden geserveerd. Rond 17.30 uur is er een 
lezing van ongeveer 20 minuten door een 
keynote spreker van Speakers Academy® en 
tijd voor pitches. “Onze sprekers behandelen 
boeiende thema’s die in de belangstelling 
staan. Het zijn de grote verhalen die bijblijven 
en dat zal tijdens deze bijeenkomsten zeker 
het geval zijn.”

Genodigden kunnen gratis parkeren 
bij het hotel aan de Koningin Astrid Bou-
levard 5 in Noordwijk en kunnen profite-
ren van allerlei voordelen, zoals korting op 
een overnachting in een van de 230 luxu-
euze kamers of 20 sfeervolle suites of maal-
tijden en drankjes. Carmen Dekkers van 
Grand Hotel Huis ter Duin verzorgt het 
management van de Business & Know-
ledge Club. “Nieuws over de bijeenkomst 
wordt geregeld gedeeld via sociale media 
als Facebook, Twitter en Instagram”, zegt 
Nina Kesar die namens Speakers Academy® 
betrokken is bij de totstandkoming van 
Grand Speakers. 

info@grandspeakers.nl

BUSINESS & KNOWLEDGE CLUB

GRAND SPEAKERS
GRAND HOTEL HUIS TER DUIN & SPEAKERS ACADEMY®

UNIEKE SAMENWERKING SPEAKERS ACADEMY® EN GRAND HOTEL HUIS TER DUIN

Unieke Business & Knowledge Club Grand Speakers
verleidt tot bijzondere ontmoetingen

___
vlnr: Grand Ambassador Generaal-Majoor b.d. drs. Pieter Cobelens, Managing Director Grand Hotel Huis ter Duin Stephan Stokkermans, 

Adjunct-Directeur Speakers Academy® Nina Kesar en CEO Speakers Academy® International Albert de Booij.
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Regionaal Salesmanager Grand Hotel 
Huis ter Duin Carmen Dekkers verzorgt 
het management van de Business & 
Knowledge Club Grand SpeakersTekst: Jacques Geluk


