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jaargang 2
4e kwartaal 2003

ONS LAATSTE NIEUWS OVER

onze mensen

Effe bijbeppen!
Wat gaat de tijd
weer supersnel
als je het druk én
naar je zin hebt!
We hebben met
zijn allen het afgelopen kwartaal
echt hard gewerkt en natuurlijk
ook erg veel lol gehad. Als je
200.000 afvalwijzers rondbrengt
in groot Rotterdam, dan maak je
echt gekke dingen mee. Hierover
elders in dit blad meer ...
Monique is drie maanden bij
Meter 365 gedetacheerd geweest en was nu ineens mijn
opdrachtgever! En de Femina
bracht ons ook nu weer een
tweetal leuke opdrachten om
voor RTB Beurzen een stand te
bemannen én aan de deuren de
toegangskaarten te controleren.
Heerlijk was het voor sommigen
om nu echt een veldwachter te
mogen spelen. En dan natuurlijk
al die Femina-bezoekers die een
Feminacard willen...
Ondertussen hebben we nog
voor Bakker Klootwijk boterkoek
gepromoot (en gegeten).
De braderieën voor de Dordtenaar gingen natuurlijk ook gewoon door en de dames bléven
nieuwe abonnees inschrijven!
Eind oktober was het tijd voor
een uitje. Met 20 van onze kanjers zijn we naar De Heksenketel
geweest. Heerlijk gegeten, gedronken, gefeest én gedanst!
Het was een prima avond!
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Femina Extra, een jaar
lang Femina-aanbiedingen
Van 1 tot en met 10 oktober jl.
vond in Ahoy’ Rotterdam de

Extra ontvingen ook direct
hun persoonlijke Femina
Extra Pas.

56e editie van Femina plaats.
Deze grootste najaarsbeurs
van Nederland werd dit jaar
bezocht door 118.332 bezoekers. Als onderdeel van
Femina hebben wij dit jaar
een uniek loyaliteitsprogramma geïntroduceerd onder de
naam “Femina Extra”.
Beursbezoekers konden zich
aanmelden voor Femina
Extra en daarbij aangeven
wat hun belangrijkste interesses zijn.
Op die manier zijn wij in staat
deze mensen blijvend te
informeren over voor hen
interessante voordelen en
kortingen bij vele aangesloten bedrijven. De bezoekers
die zich tijdens de beurs
aanmeldden voor Femina

Vele nieuwe leden
Voor de registratie van
Femina Extra leden en voor
het uitreiken van de speciale
Femina Extra Pas hebben wij
N.B. Promotions ingeschakeld. Voor RTB Beurzen
waren er twee argumenten
om met N.B. samen te werken. In de eerste plaats heeft
N.B. Promotions via opdrachten van exposanten al ruime
ervaring met onze beurs. Ten
tweede bood N.B. de mogelijkheid om te werken met
flexibele werkroosters.
Dankzij
deze
plezierige
samenwerking hebben wij in
tien dagen tijd zo’n 15.000
nieuwe leden voor Femina
Extra kunnen registreren.
Via onze site www.femina.nl
hebben leden altijd een
compleet en actueel overzicht van voordelen, kortin-

gen en speciale arrangementen. Overigens kunnen
ook nieuwe leden zich via
deze site gratis aanmelden
en kunnen bedrijven inhaken op het programma
waarmee ook zij profiteren
van ‘een jaar lang Femina’.
RTB Beurzen
Raymond Siliakus
Projectmanager Loyaliteit

Inmiddels genieten we volop van
de Sinterklaasfeesten. De feestmaand blijft toch gewoon de
leukste maand van het jaar!
Ik wens bij deze iedereen alvast
fijne feestdagen en voor straks...
een gezond én gelukkig 2004!
Hartelijke groeten,

Nathalie Boon

Ook het jaar 2003 bracht de Femina weer grote aantallen bezoekers!
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Project Afbouw Centrale Metingen
Mijn naam is Judit Jakubek en sinds september 1999 ben ik
werkzaam bij Meter365 b.v. (onderdeel van Eneco Energie). De
afgelopen jaren heb ik al verschillende functies gehad, zoals
die van directiesecretaresse, en ben ik betrokken geweest bij
het opzetten en runnen van de afdeling Klantenservice.
Nu ben ik werkzaam als projectcoördinator voor het
project Afbouw Centrale
Metingen Zoetermeer/Delft.
Dit project is voortgekomen
uit de nieuwe Energiewet.
Deze wet beoogt onder
andere een vrije keuze in het
bepalen van een energieleverancier voor de huishoudens. Om deze vrije keuze
mogelijk te maken voor onze
klanten zijn wij druk bezig om
de elektriciteitsinstallaties in
de desbetreffende complexen aan te passen en de
woningen te voorzien van

Half augustus ben ik voor drie
maanden als uitzendkracht
gaan werken bij Meter365.
Dit is een bedrijfsonderdeel
van Eneco, waar N.B. Promotions verschillende werkzaamheden voor verricht.
Meter365 heeft als project
Afbouw Centrale Metingen
te Delft. Omdat de vaste

een eigen elektriciteitsmeter
c.q. dubbeltariefmeter. Voor
de duur van het project hebben wij voor het district Delft
van Waterbedrijf Europoort
de opdracht gekregen om
tegelijkertijd ook watermeters
te plaatsen in de woningen.

Detachering van Monique
Omdat het hier gaat om
hoogbouwcomplexen (flats)
vragen die om een zeer efficiënte aanpak qua werkvoorbereiding, planning en
uitvoering. Omdat wij handjes en oortjes tekort kwamen

Judit Jakubek en Monique Behage

hebben wij N.B. Promotions
ingeschakeld voor het maken van de vaste afspraken
met de bewoners. Maar ja,
één van mijn grootste hobby’s is op vakantie gaan, bij
voorkeur in het Caribische
gebied om daar dan heerlijk
te gaan duiken. Het lag voor
de hand dat wij uitkwamen
bij N.B. Promotions.
Dus hebben we Nathalie
gebeld. Binnen de kortste

keren was het opgelost:
Monique Behage zou mij
waarnemen. Na de inwerkperiode ben ik met een
gerust hart richting Bonaire
vertrokken. En toen ik terugkwam van vakantie bleken
mijn verwachtingen voor
100% te zijn uitgekomen:
Monique had prima haar
mannetje gestaan!
Judit Jakubek

Drie maanden Meter 365
projectmedewerkster voor
een langere periode met
vakantie ging en er binnen
de organisatie geen vervanging mogelijk was, heeft men
N.B. Promotions benaderd.
De eerste periode ben ik
goed ingewerkt, omdat de
werkzaamheden natuurlijk

anders zijn dan dat ik bij N.B.
gewend was. Heel leuk was
dat ik toch nog dagelijks met
N.B. te maken had, omdat zij
de vaste telefonische afspraken met de bewoners van
de verschillende complexen
maakten en deze dagelijks
via e-mail aan mij doorga-

ven. Ik vond het erg leuk om
de werkzaamheden vanaf
de andere kant te bekijken
en heb een fijne en leerzame
tijd gehad bij Meter365.
Met energieke groeten,
Monique Behage

Hoezo druk?
Al vijf en een half jaar werk ik bij N.B. Promotions en de laatste tien weken is het lekker druk geweest. Eerst voor de Roteb
200.000 afvalwijzers verspreiden in Rotterdam ...
Voor Bakker Klootwijk zijn we
met de promotiewagen op
stap geweest en hebben we
in het Westland, waar ook
winkels zijn gevestigd, folders
huis-aan-huis verspreid. Daar
hadden we natuurlijk met de
Roteb al behoorlijk handigheid in gekregen. Tijdens de
Femina hebben we tien
dagen lang gezellig op de
beurs gestaan voor RTB
Beurzen. De bezoekers van

de stand konden meedoen
met het ‘vul in en win’-spel en
leuke prijzen winnen. Ze kregen een voordeelpas mee
naar huis en konden genieten van een jaar lang korting
bij verschillende winkels.
Na de Femina hoopte ik een
klein beetje rust te krijgen,
maar niets was minder waar.
De Roteb was zo tevreden
dat ze ons vroegen om in
Hoogvliet 17.000 informatie-

Folders huis-aan-huis verspreiden voor Bakker Klootwijk

folders over ondergrondse
vuilcontainers te verspreiden. Overdag werkten we
voor de Roteb en in de vroege avonduren voor de
Eneco, dus aan afwisseling
geen gebrek!
In december speel ik weer

Zwarte Piet, wat ik erg leuk
vind met al die blije kinderen. Misschien kan ik dan tijdens de kerstdagen even tot
rust komen. Hoewel, dát
weet je bij N.B. maar nooit!
Trudy Buik
2

N.B. Promotions • onze mensen • sales • promotie • reclame • advies • responseverwerking

Once you pop, you can’t stop!
Als

accountmanager

van

Publi Design & Advertising,
een full service reclamebureau in Rotterdam, werk ik
al ruim een jaar voor het
account Pringles.
Pringles claimt dat het eten
van haar chips en het zien
van een film onlosmakelijk
met elkaar zijn verbonden.
Dit geldt natuurlijk voor thuis

en in de bioscoop. Voor een
speciale lokale actie in Pathé
De Kuip wilde Pringles dat
moment extra onder de aandacht brengen.

Pringles-bioscoop
In één week, die samenviel
met de première van de film
‘Matrix Revolutions’, hebben
wij Pathé De Kuip met banners, displays en inflatables
omgetoverd in een ware
Pringles-bioscoop. Om de
wachtende bezoekers alvast

een voorproefje te geven
hebben we in samenwerking
met N.B. Promotions twee
hostessen voor vier dagen
ingezet. Er zijn in die vier
dagen meer dan 400
Pringles-kokers gesampled
en het totale project was
een groot succes! We zien nu
al uit naar de volgende
samenwerking.
Jeroen Proos
accountmanager
Publi Design & Advertising

Pathé met Pringles!
De titel van deze tekst duidt niet op een exotisch gerecht,
maar op mijn bijbaantje bij N.B. Promotions. Zoals altijd is
dit gezellig werken met superaardige collega’s. Deze keer
weer een leuke nieuwe ervaring: Pringles promoten in
bioscoop Pathé De Kuip. De grootste bioscoop van heel
Nederland met wel 14 zalen; publiek genoeg dus.
Meteen al bij binnenkomst mochten de mensen van de
Pringles snoepen en dat viel letterlijk zeer in de smaak. We
hebben echt heel veel leuke reacties gehad. Zo’n avond
vliegt natuurlijk om met al die totaal verschillende mensen. De bioscoop is uiteraard voor iedereen en Pringles is
dit natuurlijk ook. Ik vond dit een geweldig leuke promotie-actie en het zou leuk zijn als hier een vervolg op komt!
Margo Los

Mijn naam is Rob Buik en ik
ben

getrouwd

met

N.B.-

medewerkster Trudy. Ik ben
werkzaam als projectleider
bij Frimex Retail Service en in
die functie verantwoordelijk
voor het plaatsen van koelmeubels bij supermarkten als
Albert Heijn en Hoogvliet.

Droomjob
Voor de grap heb ik weleens
laten vallen dat ik graag
postbode zou worden als ik
ooit zonder werk kwam te
zitten. Nou was het fout van
mij dat ik dat ooit óók tegen
Nathalie had verteld... Op
het moment dat N.B.
Promotions het druk kreeg
met de Roteb had ik het net
iets rustiger op mijn werk. En
Nathalie had mijn woorden
goed onthouden!

Bananasplit

Brrrrrrrrrrrrr, herdershonden!

Ze belde me met de vraag
of ik mijn droom wilde laten
uitkomen door een paar
dagen lang brievenbussen
te vullen met de afvalwijzer
van de Roteb.

Dit leek me een leuke afwisseling en ik ging op pad. En
ik heb me echt verwonderd
over wat ik allemaal heb
meegemaakt. Zoals die
mevrouw die me op straat
vroeg wat ik aan het doen
was.
Toen ik haar vertelde dat ik
de Roteb Afvalwijzer verspreidde vertelde ze me
beleefd dat ze die graag
wilde hebben en dat ze op
nummer 135 woonde. Ik
kwam bij de brievenbus
aan, stak de folder erin en
net op dat moment stak zij
aan de binnenkant haar
hand door de gleuf.
Ik schrok me wezenloos. Het
leek wel bananasplit!

Een andere keer wilde ik een
tuin inlopen. Daar zat een
enorm grote herdershond
die mij niet echt vriendelijk
begroette. Ik dacht nog bij
mezelf “die doe ik wel op de
terugweg”. Maar toen ik
eenmaal zover was zag ik
de postbode hard de tuin
uitrennen en dus heb ik die
woning maar overgeslagen!

Nachtrust
’s Nachts droomde ik van de
brievenbussen en moest
Trudy me wakker maken en
zeggen “het is goed hoor
schat... je ligt in bed’.
Het was een leuke ervaring
die ik zeker niet had willen
missen en dus houd ik me
aanbevolen voor een eventuele volgende keer!
Rob Buik
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Agenda N.B. Promotions
December 2003

To t e n m e t 5 d e c e m b e r :
Sinterklaasbezoeken bij
scholen, bedrijven
en verenigingen.
Winkelcentrum Alexandrium
6, 7, 21, 22 en 23 december
Kerstacties.
Per watertaxi naar de Leuvehaven

Een buitengewoon
gezellig avondje uit!
Het is deze maand precies een jaar geleden dat ik bij N.B.
Promotions kwam werken, dus werd het tijd om in deze
NBusiness iets van me te laten horen.
Voor mij was het eind oktober
de eerste keer dat ik een
keertje mee ging stappen
met mijn collega’s van N.B.
Promotions. Het was een perfecte avond. Om half zeven
hadden we afgesproken bij
Nathalie voor de deur,
althans dat dacht ik. Toen ik
gegil hoorde begreep ik dat
het feestje boven begon. Het
huis zat vol met gezellige collega’s. En Nathalie kennende
wil ze geen troep in huis en

dus was het een beetje te
verwachten dat we uit eten
zouden gaan. Maar waar?
Rond zeven uur liepen we

vanuit het appartement naar
buiten en tot ieders grote verbazing kwamen er drie
watertaxi’s aangevaren. Die
moesten voor ons zijn, dat
kon niet anders!

Colofon
NBusiness is een uitgave van:
N.B. Promotions
Piet Smitkade 372
Postbus 9346

Heksenketel

3007 AH Rotterdam

De watertaxi’s brachten ons
naar de Leuvehaven en hier
werden we door allerlei
straatjes geloodst die mij niet
echt bekend voorkwamen.
Toen stonden we opeens
voor restaurant ‘De Heksenketel’. Natuurlijk had ik weleens van die naam gehoord,

T [010] 292 14 21
F [010] 292 14 20
E nbusiness@nb-promotions.nl
W www.nb-promotions.nl
Niets uit deze uitgave mag op
welke manier dan ook vermenigvuldigd
zonder

óf

gepubliceerd

schriftelijke

worden

toestemming

van N.B. Promotions.
[Redactie]

maar wij hadden geen idee
wat we binnen konden verwachten. We werden gezellig
verwelkomd door ‘Hans en
Grietje’ die ons ook naar
onze tafel brachten. Na een
knap staaltje acteerwerk
werden we geroepen om
‘bloedsoep’ te halen, een
echte culinaire ervaring! We
werden tijdens het diner
beziggehouden met allerlei
spelletjes. Ik moet toegeven,
een vogelspin op je gezicht
lijkt me niet echt fijn, maar
onze Shona hield zich kranig!
Vervolgens werd ik versierd
door een hele vieze ‘zwerver’. De rillingen liepen me
letterlijk over de rug! Na de
heerlijke soep werden we uitgenodigd wat van de grill te
nemen en, alsof het allemaal
nog niet genoeg was, konden we bij de volgende
ronde nog lekker smikkelen
van de bakplaat.
Na drie gangen zat ik al bomvol, maar toen kwam het toetje. Ja en dat sla ik natuurlijk
nooit over! Ik kon het lekkere
eten er tenslotte toch weer
afdansen op de sfeervolle
dansvloer.
Zo zie je maar, zo leer je collega’s en natuurlijk je ‘bazin’
ook eens op een andere
manier kennen. Het was zo
gezellig dat ik met alle plezier
zeg: tot volgend jaar!
Naomi Boortman

Een echte droomdate!

Nathalie Boon

13 december
Stichting Batterijen
Bij 175.000 huishoudens
batterijen ophalen.
13, 14 en 15 december
Kerstmarkt Dordrecht
Promotie De Dordtenaar
Eneco, Meter365
& Wa t e r b e d r i j f E u r o p o o r t :
Nazorg plaatsing watermeter
Afspraken maken watermeter
Wa t e r m e t e r c o d e s c h e c k e n
Januari 2004
Va k a n t i e b e u r s t e U t r e c h t
13 t/m 18 januari
P r o m o t i e Ve r v a t
Eneco, Meter365
& Wa t e r b e d r i j f E u r o p o o r t :
Nazorg plaatsing watermeter
Afspraken maken watermeter
Wa t e r m e t e r c o d e s c h e c k e n
Februari 2004
A B N - A M R O Te n n i s t o e r n o o i
16 t/m 22 februari
Eneco, Meter365
& Wa t e r b e d r i j f E u r o p o o r t :
Nazorg plaatsing watermeter
Afspraken maken watermeter
Wa t e r m e t e r c o d e s c h e c k e n

NB-online
Wilt u meer weten over onze
activiteiten en wat wij voor u
kunnen doen? Bezoek dan
ook eens onze website:
www.nb-promotions.nl
Voor het aanvragen van
aanvullende informatie kunt
u ook mailen naar:
nbusiness@nb-promotions.nl
Heeft u een leuke foto van
een van onze evenementen? Aarzel dan niet en stuur
ons deze afbeelding. Wij
plaatsen deze foto mét bronvermelding in onze nieuwsbrief óf op onze site!

Monique Behage
Andrea Hermann
Barbara Siliakus
[Vormgeving]

AE grafisch ontwerp
Barchem

[Print]

Drukkerij Brinkman
Rotterdam
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