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ONS LAATSTE NIEUWS OVER

onze mensen

Effe bijbeppen!
Euh... komt er
nu alwéér een
nieuwe editie
van de NBusiness uit?
Waar blijft de
tijd! We hebben ook weer
zoveel leuke
nieuwe opdrachten gehad. Voor
de Houtbeurs hebben we al twee
keer eerder een hostess geleverd. En dit jaar zélfs voor zeven
verschillende bedrijven, waaronder twee bedrijven afkomstig uit
Duitsland en één uit België. NB
gaat hiermee internationaal!
En... ook onze tweede Rotterdamse Stibatdag is weer een
zeer groot succes geworden.
120 Kanjers hebben afgelopen
zaterdag, op 6 november, 5.836
tasjes gevuld mét lege batterijen
opgehaald. Een topprestatie!
Op Zestienhoven en Eindhoven
Airport roken de reizigers weer
fris, want daar deelden we vijf
weken lang deodorants uit. En
dat ging natuurlijk met de nodige opmerkingen gepaard!
Op 1 december bestaat N.B.
Promotions officieel 12,5 jaar en
ik realiseer me goed dat ik dit
nooit zou hebben bereikt zonder
al mijn kanjers. De laatste twee
jaar wordt iedereen al aardig op
de hoogte gehouden van wat er
zoal bij N.B. speelt. Het lijkt me
erg leuk ook de oude garde eens
aan het woord te laten.
Dus hierbij een oproep aan de
‘oude kanjers’: heb je nog een
gekke, maffe, leuke herinnering
aan een opdracht (gráág met
foto), schrijf ons gauw en ik
zorg ervoor dat de volgende
NBusiness een nostalgisch karakter krijgt!

Hartelijke herfstgroeten!
Nathalie

sales

promotie

reclame

advies

Luchtige reclame!
Plane Media is het verkoopbedrijf van reclame in, op en rondom vliegtuigen. Het biedt reclamemogelijkheden bij verschillende luchtvaartmaatschappijen maar ook bij een aantal
binnenlandse luchthavens.
Met het inschakelen van een
combinatie van uitingen bereikt een adverteerder jaarlijks meer dan 10 miljoen passagiers.
Tot de mogelijkheden behoren advertenties in inflight
magazines, posters op de
luchthavens, sampling door

www.nb-promotions.nl

responseverwerking

het cabinepersoneel of een
reclame-uiting op de romp
van een vliegtuig. De reclame bereikt zowel vakantiegangers als zakelijke reizigers.

Fris op reis
In het najaar van 2004 introduceerde Beiersdorf een

Trudy namens Plane Media aan het werk op Eindhoven Airport.

nieuwe deodorant: 8x4 fresh
pro-active 24h for men.
Op kwalitatieve wijze en via
persoonlijke promotie door
medewerkers van N.B. Promotions konden mannen
met dit product kennismaken. Op binnenlandse luchthavens werden kleine verpakkingen uitgedeeld van
een deo die 24 uur actief is.
Ideaal dus tijdens het reizen
als je lang onderweg bent.
Ook werden kofferlabels uitgedeeld.
De samenwerking met N.B.
Promotions is gebaseerd op
uitstekende eerdere ervaringen. Als opdrachtgever ben
je verzekerd van een professionele begeleiding in het
voortraject en een representatieve, gedisciplineerde uitvoering.
Mark Janzen
Plane Media

8x4, Cool for Men!
Voordat ik begon met het uitdelen van 8x4 deodorant op
Rotterdam Airport, was ik er
nog nooit geweest. Ik had
wel de reclame gezien op
televisie,
waarin
Jules
Deelder vertelt dat er “altijd
parkeerplekken zijn” en “dat
je geen uren hoeft te wachten voor de balie”. Toen ik de
eerste keer kwam, viel het
me inderdaad op dat het
heel erg klein was in vergelijking met andere vliegvelden.
Namens 8x4 mocht ik samples met een kofferlabel uit-

delen aan de mensen die
vertrokken en aankwamen
op het vliegveld.

Strak in het pak
Aangezien er zoveel mensen
met alle nationaliteiten van
en naar diverse bestemmingen toegingen of juist aankwamen, waren de reacties
ook heel verschillend. Zo
waren er veel zakenvluchten,
waar je de heren strak in het
pak
gehaast
naar
de
incheckbalie zag lopen, of
juist snel vanaf de aankomst-

hal zag vertrekken. Als ze een
sample van ons uitgereikt kregen, waren ze toch wel verrast.
Of mensen die bepakt en
bezakt klaar waren voor hun
vakantie naar een verre
bestemming en het erg handig vonden om zo’n klein
deodorantflesje in hun handbagage mee te nemen.
Juist doordat deze actie specifiek voor mannen was, zag
je een aantal vrouwen toch
wel erg nieuwsgierig kijken
wat er nou precies aan de
vervolg op pagina 2
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Even voorstellen

Zoals beloofd in het vorige
nummer van Nbusiness stel ik
mij aan u voor. Mijn naam is
Leonie Boshoven en ik ben
sinds 13 september jl. in dienst
bij N.B. Promotions. Ik ben 23
jaar en woon in Nieuwerkerk
aan den IJssel.
Dit voorjaar heb ik Nathalie
leren kennen tijdens een
vakantie in Brazilië. In deze

vakantie heb ik veel enthousiaste verhalen gehoord over
N.B. Promotions. Toen ik een
aantal weken daarna van
Nathalie hoorde dat ze nog
iemand zocht voor op kantoor was ik een en al oor. Een
week later mocht ik op
gesprek komen en zitten de
eerste weekjes er al weer op.
Hiervoor werkte ik als reisadviseuse.
Reizen - en alles wat daarmee te maken heeft - is dan
ook mijn grootste hobby.
Maar na dit drie jaar te hebben gedaan vond ik het tijd
voor een nieuwe uitdaging.
Bij N.B. spreekt de combinatie van kantoor- en promotiewerk mij erg aan en ik hoop
dan ook dat ik jullie allemaal
spoedig ontmoet tijdens een
van de beurzen of andere
evenementen.
Leonie Boshoven

Onze altijd goedlachse hostessen op de beurs ‘Hout 2004’.

Op de ‘beurs’
7 verschillende bedrijven hadden gevraagd of wij een hostess
ter beschikking hadden voor de ‘Houtbeurs’ en daar voldeden
wij natuurlijk graag aan! Want werken op een beurs is heel erg
leuk om te doen.
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heren werd uitgedeeld, en
waarom zij het niet kregen. Als
ik dan vertelde dat het een
deodorant speciaal voor
mannen was, konden ze er
meestal zelf wel om lachen;
“Oh, ja, dat is dan natuurlijk
niets voor mij!”, en vonden ze
het een leuk initiatief, een keer
iets voor mannen uit te delen.
Het was leuk om te zien hoe
mensen reageerde als ze
helemaal bruin (of heel erg
rood) terugkwamen van hun
vakantie, en door ons verwelkomt werden met een sample van 8x4 deodorant.
Toen ik een deodorant aan
een man met een zoontje
gaf, vroeg dat zoontje aan
zijn vader wat hij had gekre-

gen. De vader maakte daarop het grapje; “Die mevrouw
heeft waarschijnlijk een hele
goede neus, want dit geeft ze
aan mensen die stinken”. Het
jongetje begreep het niet
helemaal volgens mij, maar ik
kon er wel om lachen.
Juist doordat het vliegveld zo
klein is, en daardoor wat knusser, vond ik het erg leuk om te
doen. De sfeer die er hing was
erg goed, de mensen die bij
het vliegveld werken leerde je
na een tijdje ook kennen. En
natuurlijk heb ik erg gelachen
met mijn collega’s.
En misschien kom ik ooit eens
aan op Rotterdam Airport na
mijn vakantie. Wie weet wat
er dan wordt uitgedeeld!
Groetjes, Rianne

Dit was de eerste beurs waar
ik in dienst van N.B.
Promotions heb gewerkt. Ik
had al eens eerder op de
Femina en Huishoudbeurs
gewerkt als promotiemedewerker. Maar dit is geen consumentenbeurs, maar een
vakbeurs. Hier gaat het er
heel anders aan toe. Op
deze beurs is een groot deel
van de mensen strak in het
pak en zijn het voornamelijk
heren die de beurs bezoeken.
Wel even wat anders dan
‘gewone’ huisvrouwen dus!
De beurshallen stonden vol
met grote machines. De eerste dag is natuurlijk altijd even
spannend. Wie is mijn opdrachtgever? Pas ik een
beetje binnen het bedrijf en
hun cultuur?

Pittige dagen
Ik stond op de stand van
Paslode Duo Fast Industry. Dit
is een bedrijf die in verschillende
bevestigingssystemen
handelt. Uiteraard mocht ik
zelf ook even ‘schieten’ met
een van de vele tools.
Gelukkig was iedereen heel
erg aardig en klikte het tussen
ons dus snel. Het waren 5 pitti-

ge dagen. Maar doordat de
sfeer erg prettig was is de tijd
eigenlijk voorbij gevlogen!
Voordat ik het wist was het
alweer zaterdagmiddag en
was het tijd om alles weer op
te ruimen. Ik vond het ook erg
leuk om weer wat meer NBmedewerkers te ontmoeten,
zo langzamerhand leer ik
toch iedereen kennen.

Geslaagde beurs
Tijdens de lunchpauzes, die
we doorbrachten in een ruimte die RTB/Ahoy’ voor ons ter
beschikking stelde, konden
we even lekker kletsen. Zeker
het ontvangen van tips van
ervaren collega’s, voor het
verzorgen van onze soms pijnlijke voeten, was erg prettig.
Al met al is het een zeer
geslaagde beurs geweest en
wij kijken alweer uit naar de
volgende! Ik vond het erg
leuk om te doen, met name
door de prettige samenwerking met de medewerkers
van Paslode Duo Fast Industry. Bij deze wil ik iedereen
bedanken voor de leuke
week. Tot de volgende keer!
Leonie Boshoven
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Op pad met Edje
Skaten? Vogels spotten? Hond uitlaten? Zuid-Holland kent
veel mooie plekjes, waar je heerlijk kunt vertoeven.
Om de inwoners daar op te
wijzen, ontwikkelde Trichis
Publishing in opdracht van
Groenservice Zuid-Holland
een website waar alle recreatie- en natuurgebieden
van onze provincie op te vinden zijn. Mascotte Edje, een
eigenwijs eendje, wijst de
weg op de nieuwe website
over recreëren in ZuidHolland: www.recreatiezuidholland.nl. Edje is ook de
hoofdpersoon in de campagne die Trichis ontwikkelde ter promotie van de website en waarvoor een
beroep werd gedaan op
N.B. Promotions.

Fietsende eend
Zondag 5 september ging in
het Loetbos, een van de

provinciale natuurgebieden,
de website officieel in de
lucht. Honderden kinderen
lieten balonnen op, maakten kleurplaten met Edje
erop en lieten zich omhoog
schieten in een spaceshuttle. Dat was ook het
startschot voor een reclamecampagne om de website
bekend te maken in ZuidHolland. De promotiewagen, bemand door Trudy
van N.B. Promotions, was die
dag al te zien bij de Wereldhavendagen in Rotterdam.
Trudy heeft daar volop rondjes gereden rond de havens.
In de weken daarna reed
Trudy met de promotiewagen de hele provincie door.
Veel fietsers en wandelaars
zullen verbaasd hebben
opgekeken bij het zien van
de fietsende eend op reuzenformaat!
Inmiddels raken Edje en de
website behoorlijk vertrouwd
in Zuid-Holland. Alleen al in
de eerste drie weken van de
campagne bezochten ruim
50.000 bezoekers de site. En
dat mag een succes worden
genoemd!
Olga van Oort
Trichis Publishing

Natuurtalent!
Nathalie vroeg of ik het leuk
vond om er een aantal weekenden met de promo-auto
op uit te gaan. De bedoeling
was om te laten weten dat er
veel recreatiemogelijkheden
zijn in Zuid-Holland. Nou, ik
heb niet alleen de mensen
duidelijk gemaakt dat er veel
natuurschoon is, maar ik wist
zelf ook niet dat er zoveel
mooie plekjes bestaan! Van

Delft tot Gouda en van
Dordrecht tot Leiden heb ik
alle recreatiegebieden bezocht én ervan genoten! Met
mijn picknickmand ging ik elk
weekend op pad. Wat voor
mij eigenlijk toch telkens
weer een weekendje uit was.
Of was ik toch aan het werk?
Groeten van Trudy

Kringloop van lege batterijen
Wist u dat batterijen een levensloop hebben? Die begint bij de
fabriek waar nieuwe batterijen worden gemaakt. De importeur
zorgt voor de verspreiding naar de winkels, waar de consument ze koopt en vervolgens gebruikt.
Lege batterijen kunnen naar
één van de ruim 11.000 inleverpunten worden gebracht.
Dat zijn niet alleen supermarkten en andere winkels.
Ook veel basisscholen doen
mee aan een speciaal inzamelprogramma van Stichting
Batterijen. De kinderen kunnen de batterijen die ze van
huis meenemen op school in
een inzamelton kwijt.

Batterijen kunnen natuurlijk
ook bij de gemeentelijke
inzamelpunten, zoals de chemokar en de milieustraat,
worden ingeleverd.

Recycling
Alle in Nederland ingeleverde batterijen worden verzameld en naar één centraal
punt in Nederland gebracht.
Dit is het landelijke sorteer-

centrum, waar ze op soort en
chemische
samenstelling
worden gesorteerd. Dat
gebeurt gedeeltelijk mechanisch, maar voornamelijk
handmatig. De verschillende
partijen die zo ontstaan, worden vervolgens naar diverse
fabrieken in West-Europa
getransporteerd voor hergebruik. De energiebesparing
die de totale batterijrecycling oplevert, is te vergelijken met het jaarlijkse gasverbruik van 223 huishoudens!

Van dakgoot tot vangrail
Bij de recycling wordt o.a.

nikkel, staal, zink en cadmium
teruggewonnen. In totaal
kan daardoor 60 tot 80% van
alle metalen in de oude batterij weer worden gebruikt.
Daarvan worden de meest
uiteenlopende metalen producten geproduceerd, variërend van dakgoot tot vangrail! Maar er worden ook
weer nieuwe batterijen van
gemaakt. En zo is de kringloop rond.
Gert Jan van Huuksloot
Stichting Batterijen
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BRONS VOOR N.B.

Onderstaande serie foto’s laten zien hoe
we er vroeger bijzaten. Keihard werken en
veel lachen deden we ook ! Dat doen we
tot op de dag van vandaag nog steeds.

In december 2004 bestaat N.B. Promotions 12,5 jaar en sinds
de start is het bedrijf van Nathalie aardig gegroeid. In begin
zaten we met ons tweetjes in een hok van twee bij twee meter
met maar één bureau en - nog belangrijker - één stoel. Dit

2004

Agenda N.B. Promotions

November
13 - Intocht Sinterklaas
Sliedrecht en
Papendrecht
20 - Intocht Sinterklaas
Spijkenisse, Dordrecht
27 - Sinterklaas bezoekt
de Akkerhof

hield in dat een van ons altijd op de grond naast de kattenbak
moest zitten!

Een goede start...
We deden bijna alles zelf, in
het begin werkte ik drie
dagen per week drie uur op
kantoor. Of ging ik erop uit en
dat betekende dat ik kranten
ging verkopen in het St.
Franciscusziekenhuis. Een uur
heen met het openbaar vervoer, alle verdiepingen van
het ziekenhuis af, en een uur
reizen weer terug naar het
Noordereiland.
Ik was langer met reizen
bezig dan met werk. Toen
werden de reisuren nog niet
vergoed en moest ik ook
zelf mijn eigen strippenkaart
betalen! Als startend bedrijf
kon immers niet meteen alles
worden gedeclareerd en de

verdiensten waren dus niet
hoog.

...was het halve werk
Maar er kwam stukje bij
beetje meer werk. Beurzen
en promotiewerk voor het
Rotterdams Dagblad, dat
deden we zelf. En dan lieten
we het kantoor (of wat er
voor doorging) bemannen
door de katten en het antwoordapparaat. Toen het
Algemeen Dagblad een van
onze grotere opdrachtgevers werd kwamen we tot
de conclusie dat zeven
dagen per week twaalf uur
werken per dag niet goed
voor je is. Er kwam een collega bij.

Verhuizing
Na de verhuizing van Nathalie hebben we nu een
heus kantoor. Nog steeds
maken we veel uren en ook
de kattenbak is gebleven.
Maar een belangrijk verschil
met toen is dat we nu in de
zomer lekker van het zonnetje kunnen genieten tijdens
de pauze op het dakterras!

Colofon
NBusiness is een uitgave van:
N.B. Promotions
Piet Smitkade 372
Postbus 9346
3007 AH Rotterdam
T [010] 292 14 21
F [010] 292 14 20
E nbusiness@nb-promotions.nl

Monique

W www.nb-promotions.nl
Niets uit deze uitgave mag op

Tegenwoordig zitten we er heel wat beter bij, vooral in de zomer tijdens de lunch!

welke manier dan ook vermenigvuldigd
zonder

óf

gepubliceerd

schriftelijke

worden

17, 18 en 19 grootste Kerstmarkt
van Nederland voor
de Dordtenaar

Januari 2005
Responspagina PCM &
AMG Zomergidsen
11 t/m 18 Va k a n t i e b e u r s
Jaarbeurs Utrecht

Februari 2005
14 t/m 20 A B N A M R O Te n n i s t o e r n o o i
VIP-hospitality
voor PCM & AMG
21 t/m 26 Bouwbeurs te Utrecht

Maart 2005
Visma - hengelbeurs
in Ahoy’ Rotterdam
30 maart t/m 3 april

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

Nathalie Boon
Monique Behage
Barbara Siliakus

[Vormgeving]

8 - Kerstman bezoekt
de Akkerhof Spijkenisse

toestemming

van N.B. Promotions.
[Redactie]

December
1, 3, 4 en 5 Sinterklaasbezoek bij
velen op kantoor of thuis

AE grafisch ontwerp
Barchem

[Print]

Drukkerij Brinkman
Rotterdam
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