
In maart zijn twee medewer-
kers van Meter 365 bij ons op
kantoor geweest om een
speciaal computerprogram-
ma te installeren. Daardoor
zijn we in staat om alle tele-
foontjes af te handelen over
de afspraken die met bewo-
ners worden gemaakt voor

ONS LAATSTE NIEUWS OVER

onze mensen    sales    promotie    reclame    advies    responseverwerking

2jaargang 3
1e kwartaal 2004
jaargang 3
2e kwartaal 2004

Effe bijbeppen!
Pfff... Dat zeg ik
altijd als ik moe
maar voldaan te-
rugkijk op de eer-
ste maanden van
het jaar. Wat heb-
ben we veel ge-

daan. Heel verschillend allemaal,
van (nieuwe) beurzen, Valentijns-,
voorjaars- én paasacties in
winkelcentra, het ABN-AMRO
Tennistoernooi, tot een  lande-
lijke recycle-actie bij scholen. De
promotieteams gingen voor de
laatste actie soms al voor vijven 
’s morgens de deur uit om de files
voor te zijn. Al onze kanjers heb-
ben zich de afgelopen maanden
weer top ingezet. Vaak krijg ik
van de opdrachtgevers compli-
menten en die geef ik hierbij
graag nogmaals aan onze kanjers
door!
Ook de komende maanden gaan
we er vol tegenaan. De voorberei-
dingen voor een callcenter bij ons
op kantoor voor Eneco zijn gestart
en onze telefoons staan rood-
gloeiend. Ook is het enquêteren
gestart voor Waterbedrijf Euro-
poort.
Er zijn een paar braderieën op
komst waar De Dordtenaar door
onze kanjers wordt gepromoot.
Natuurlijk hopen we dan op heer-
lijk voorjaarsweer.
Voor de Stichting Batterijen gaan
we dit jaar drie keer de grote
ophaaldag organiseren. In Am-
sterdam, Den Haag én Rotterdam.
De voorbereidingen voor de eer-
ste dag op 19 juni Amsterdam zijn
al in volle gang. Nu maar hopen
dat de weergoden ons ditmaal
wel gunstig zijn gestemd!

Ik wens iedereen een heerlijk,
zonnig voorjaar toe. 

Hartelijke groeten, 

Nathalie

[ ]
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Eneco Wisselbase
Gedurende de komende drie jaar gaat N.B. Promotions het

0800-nummer beantwoorden voor Wisselbase. Dit is een pro-

ject van Eneco, die in verschillende gemeenten in totaal 51.000

watermeters gaat vervangen. 

dat de monteurs de juiste
informatie krijgen.
Het project is pas gestart en
alles loopt prima. Een keer in
de week ben ik een dag bij
Judit van Meter 365 op kan-
toor. Zodat ik precies weet
hoe ik daar alle mutaties kan
verwerken en als Judit op
vakantie is alles toch ge-
woon   kan  doorgaan.

Met energieke groeten, 
Monique

www.nb-promotions.nl

de vervanging van de
meters.

Mutaties
Wij voeren alle wijzigingen in
het programma in en geven
de mutaties aan het eind van
de dag door aan Meter 365,
die er vervolgens voor zorgt

In Nederland is in 90% van
alle woningen wel een pro-
duct van  Viega aanwezig,

bijvoorbeeld de afvoer van
het toilet of een badstop.
Een week lang heeft N.B.

Op de sanitairbeurs met Viega!
Voor de eerste keer heeft N.B. Promotions gewerkt op de VSK

Beurs in Utrecht. Dit is de grootste sanitairbeurs in Nederland

die elke twee jaar plaatsvindt. Viega, onze opdrachtgever, is

een groot en gerenommeerd Duits bedrijf.

Promotions vanuit de stand
promotiemateriaal uitge-
deeld en de catering ver-
zorgd. 

Zuurkool met worst
Elke dag verse soep en
natuurlijk broodjes zuurkool
met worst. Dat werd door 
de bezoekers zeer gewaar-
deerd. We ontvingen veel
Duitse collega’s en bezoe-
kers in onze stand, dus onze
Duitse taal is ook weer flink
opgehaald!

Nathalie
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Podium werkt al een aantal
jaren voor de Stichting NVMP,
de Nederlandse vereniging
Verwijdering Metalektro Pro-
ducten. 

Deze stichting houdt zich
bezig met de inzameling en
recycling van afgedankte
elektrische apparaten. Voor
het basisonderwijs heeft Po-
dium de inzamelactie voor
kleine elektrische apparaten
ontwikkeld. In 2003 is besloten
ook het voortgezet onderwijs
hier bij te betrekken.

Pilotproject
Recycle and Party! Dat is de
boodschap aan de scholie-
ren. Door het inleveren van

afgedankte kleine, elektri-
sche apparaten sparen zij
met hun school voor aankle-
ding van hun schoolfeest of
voor een goed doel – en
natuurlijk het milieu! De actie
is in september 2003 gestart
als pilotproject van de stich-
ting NVMP, die in januari 2004
Podium inschakelde om een
actieweek op de deelnemen-
de scholen te organiseren.

Inzamelactie
De scholen reageerden
enthousiast op het voorstel
van Podium om gedurende
één week een inzamelactie
te houden. De aftrap werd
verzorgd door een dj, die in
de grote pauze de leerlingen

Wie is Podium? Podium, bureau voor educatieve communicatie

is gevestigd in de binnenstad van Utrecht. Wij zijn van mening

dat een communicatieboodschap het beste overkomt als het

lerend vermogen van de mens wordt aangesproken. Uit erva-

ring weten we dat een boodschap beter beklijft als  mensen de

geboden informatie zelf ‘ontdekken’.

uit hun dak liet gaan. Dit viel
er dus te verdienen! 
De leden van het promotie-
team richtten onder begelei-
ding van Podium de ‘recy-
cle-and-partyhoek’ in, deel-

den rugzakjes en flyers uit en
hielpen aan het einde van
de week bij het inzamelen en
tellen van de apparaten.

Judith van de Reep

Win een schoolfeest met échte dj!
Vanuit Rotterdam zijn de promotieteams van N.B. Pro-
motions naar verschillende scholen getrokken in Zwolle,
Amersfoort, Assen, Heemstede en Utrecht. In opdracht
van Podium werden leerlingen en leerkrachten gestimu-
leerd om zoveel mogelijk huishoudelijke apparatuur in te
leveren. Hiermee kon de school een schoolfeest winnen
met een echte dj! Voor elk ingeleverd apparaat kreeg
de leerling alvast een disco-lichtbandje, ter voorberei-
ding op het feest. Het was een leuke happening en er
werd goed gefeest en gedanst! 

Trudy

Elk jaar levert N.B. Promotions aan bedrijven én winkelcentra
door het hele land Paashazen die aan de klanten en hun
kinderen de nodige lekkere verrassingen uitdelen. Dit is altijd
en overal een groot succes! De lijst met opdrachtgevers 
breidt zich dan ook steeds uit. Bent u ook geïnteresseerd om
ons volgend jaar te zien rondspringen? Bel 010 - 292 14 21 voor
een team van onze mobiele langoren.

What’s up Doc?

Recycle and Party! met Podium
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mocht ik presenteren. Voor
de eerste trekking was ik een
beetje nerveus en zoekend
naar de juiste teksten en
leuke grapjes. 

Uit het publiek koos ik twee
assistenten (kinderen van
rond de zes jaar) die mij met
de trekking mochten hel-
pen. Zij vonden dit natuurlijk
reuze interessant. Na de

Tijdens het weekend van 14 maart was het druk bij Vervat!

Want Vervat viert dit jaar zijn veertigjarig jubileum! Namens

alle medewerkers van N.B. Promotions van harte gefeliciteerd! 

Prijzenfestival bij Vervat

bekendmaking van de win-
naar kregen zij een groot
applaus en een leuk presen-
tje.

Stembanden
Het waren twee drukke,
gezellige dagen en door 

het vele gepraat zaten mijn
stembanden er goed door-
heen!

Op naar een mooie lente en
zomer!

Nathalie

Er werden tientallen prijzen
werden weggegeven en
daar zaten hele mooie tus-
sen.

Loting
Iedereen die binnenkwam
kon zich gratis laten inschrij-
ven en ontving een persoon-
lijk geluksnummer. Om de
anderhalf uur werd een
loting gehouden en die

Prijzenfestival bij Vervat
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Het veertigjarig jubileum werd uitbundig en natuurlijk samen met de klanten gevierd!

Even voorstellen; Rosemarijn
Mijn naam is Rosemarijn Los en ik werk sinds eind januari voor

N.B. Promotions. Mijn eerste werkdag kan ik me goed herinne-

ren. Keurig in het pak, en daarom op zich al heel spannend,

stond ik in Ahoy’ tijdens de Geveltotaalbeurs, een vakbeurs

voor aanbieders van o.a. gevels en kozijnen.

Binnenhuis & Tuin beurs
wilde werken. Natuurlijk
wilde ik dat! 

Vul-in-en-win!
We stonden met zijn tweeën
in de grote hal van Ahoy’ en
lieten bezoekers bij ons een
‘vul-in-en-win’-bon invullen.
Tegen inlevering van die bon
kreeg iedereen een leuk tijd-
schrift en maakte men ook
nog eens kans op een reisje.
Heel veel mensen vulden de
bon in en namen enthousiast
de tijdschriften in ontvangst.
Ook dit was erg leuk om te
doen en ik heb me prima ver-
maakt.
De laatste beurs waar ik
gewerkt heb was in maart...
De Visma, een beurs die vol-

ledig in het teken staat van
de hengelsport. En dan niet
alleen de visjes zelf, maar ook
echt alles om vissen te van-
gen. Hengels, bootjes, dob-
bers en weet ik wat allemaal
nog meer. Van sommige arti-
kelen wist ik echt het bestaan
niet af. We stonden met zijn
drieën bij de ingang voor de
controle van toegangskaar-
ten. 
Sommige bezoekers wilden
zo graag naar binnen dat ze
je gewoon voorbij liepen en
dan moesten we zowat aan
hun arm gaan hangen om
het kaartje te kunnen
afscheuren. Aan de bezoe-
kers kon je echt merken dat
vissen hun lust en leven is en
dat maakte deze beurs extra
leuk om te doen.

Groetjes van Rosemarijn

Achter de infobalie bij de
ingang van de beurs gaf ik,
nog een beetje onwennig,

informatie aan de beursbe-
zoekers. Ik heb me er goed
en met plezier doorheen

geslagen, maar mijn
voeten bleken aan
het einde van de
dag toch niet ge-
wend te zijn aan dat
lange staan!
Een maand later
vroeg N.B. Promo-
tions of ik op de

Margot en Merel tijdens 

de Binnenhuis & Tuin beurs
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M e i :

J u n i :

J u l i :

A u g u s t u s :

S e p t e m b e r :

“Zijn dat bossen uien, mevrouw?”

Op Valentijnsdag heb ik
samen met Michel rode
rozen uitgedeeld. Hiervoor
hadden we een strategie
bedacht: Michel deelde de
rozen uit aan de dames, ter-
wijl ik de heren verraste. Zo
konden we allebei een
dagje voor Cupido spelen!
Het was een van de eerste
dagen dat het voorjaarszon-
netje tevoorschijn kwam.

Hierdoor was het in het win-
kelcentrum druk en waren de
mensen in een goede bui.
Iedereen was blij verrast door
onze kleine attentie en door
de enthousiaste reacties was
het natuurlijk ook voor ons
een leuke actie.

Uien of narcissen?
De tweede keer heb ik
samen met Chantal bosjes
narcissen uitgedeeld. Ook
deze keer waren de reacties
positief. En daar werden we
zelf ook vrolijk van! We heb-

NB-online

Cadeautjes geven is altijd leuk. Vooral als men het niet ver-

wacht, dan krijg je de meest leuke en spontane reacties. In

opdracht van de winkeliersvereniging van winkelcentrum

Akkerhof heb ik voor N.B. Promotions op Valentijnsdag en op 

6 maart bloemen uitgedeeld aan het winkelend publiek.

ben erg gelachen toen op
een gegeven moment een
man op ons afkwam die niet
begreep wat wij deden. Hij
vroeg ons namelijk of we bos-
sen uien aan het uitdelen
waren. Toen we hadden uit-
gelegd dat we namens de
winkeliers narcissen aanbo-
den kon hij zelf ook om zijn
vraag lachen en vond hij het
een erg leuk initiatief, zo voor
de lente.

Dat de acties succesvol
waren was aan de vele reac-
ties en complimenten te mer-
ken. Veel mensen gaven
door dat wij de winkeliersver-
eniging hartelijk moesten
danken voor de leuke atten-
tie. Bij deze dus! Het was erg
leuk deze actie samen met
Michel en Chantal te doen.
En wie weet komt u ons een
volgende keer tegen in het
winkelcentrum Akkerhof!

Rianne van Straten

NB-online
Onze website is vernieuwd
en weer helemaal actueel...
Wilt u meer weten over onze
activiteiten en wat wij voor u
kunnen doen? Breng dan
een bezoekje aan:
www.nb-promotions.nl

Voor het aanvragen van
aanvullende informatie kunt
u ook mailen naar: 
nbusiness@nb-promotions.nl

M e i :
Responseverwerk ing:
Jaarvers lagenpagina

PCM Landel i jke Dagbladen

Braderieën voor de Dordtenaar
14,  15 en 16 mei  Dord in  Stoom 

Vervat-card promot ie

J u n i :
5e  Winkelcentrum

Akker hof ,Spi jkenisse
port rettekenaar,  grat i s  voor

publ iek

11e & 12e S l iedrecht
Bagger fest ival

Braderieën voor de Dordtenaar

19e St icht ing Batter i jen
Batter i jen ophaaldag

750.000 adressen bezoeken in
Amsterdam

Vervat-card promot ie

J u l i :
Braderieën voor de Dordtenaar

Vervat-card promot ie

3e Winkelcentrum Akker hof ,
Spi jkenisse

Z ingende i j scoman deelt  grat i s
i j s jes  u i t !

8 ,  9  10 en 11 ju l i  Camping
Rotterdam

Vervat-card promot ie

A u g u s t u s :
7e Winkelcentrum Akker hof ,

Spi jkenisse . . .
Tatoeages kunnen grat i s  

worden geplaatst !

Vervat-card promot ie

Braderieën voor de Dordtenaar

S e p t e m b e r :
Vervat-card promot ie

18e St icht ing Batter i jen
‘Batter i jen ophaaldag’

750.000 adressen bezoeken 
in Den Haag

Braderieën voor de Dordtenaar

Drie jaar geleden hebben wij Andrea leren kennen als een

vrolijke meid die graag met mensen wil werken. En dat

heeft ze gedaan! Met veel plezier kijken we terug op veel

lol en gezelligheid, maar ook zeker op een collega op wie

we konden bouwen en die er altijd was voor onze klanten.

Beste Dré, heel veel plezier en succes in je nieuwe baan én

veel geluk in je verdere leven.

Het gehele team van N.B. Promotions

Andrea BEDANKT!


