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ONS LAATSTE NIEUWS OVER

onze mensen

Effe bijbeppen!
Klaar voor een
een vernieuwde NBusiness
en een frisse,
nieuwe start
van 2005!
In december
hebben we het
altijd erg druk
met alle Sinterklaas-intochten
en het afleggen van de diverse
bezoeken. Dit jaar zijn we óók
voor het eerst gestart met meerdere Kerstmannen met zijn Kerstvrouwtjes. De kerstperiode is ook
een gezellige én vooral drukke
tijd, zowel privé als zakelijk, dus
als het weer januari is... dan
gaan we weer rustig opnieuw
beginnen! Heerlijk op naar een
nieuwe energiek jaar!
Én Barbara bracht meteen al het
goede nieuws: op 10 januari is
zij bevallen van haar tweede
zoon: Tim. Vanzelfsprekend zijn
wij inmiddels op kraamvisite
geweest... wat een schatje!!!
Barbara, Raymond en Matthijs
geniet van deze tijd én Bar... tot
snel hè!
We zijn in december gestart met
een nieuw groot project waar we
ook weer megatrots op zijn:
Metro (kranten) rondbrengen bij
de winkeliers hier in Rotterdam.
Zes dagen per week gaan de
dames en heren met de bakfietsen op stap, weer of géén weer...
de krant wordt bezorgd! Ik ben
zeer trots op al onze krantenbezorgers!
Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website
zodat wij u nog beter van dienst
kunnen zijn. Op pagina 3 van dit
nummer leest u er alles over...
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Metro, onze nummer 1-krant!
Sinds de introductie op 21 juni 1999 is Metro uitgegroeid tot één
van de meest gelezen kranten in Nederland.

Achtergrond
In een oplage van 395.000 wordt
Metro van maandag tot en met
vrijdag én zaterdag in een oplage
van 240.000 gratis verspreid via
duidelijk herkenbare displays op
de NS-stations en Rotterdamse
metrostations, trams en bussen
van de RET, 222 McDonald’s
restaurants, de 150 grote postkantoren en alle postkantoren in
Rotterdam, Martinair-vluchten,
Stena Line-overtochten, filialen
van Super de Boer en Konmar in
de Rijnmond, FastFerry, universiteiten, scholen, ziekenhuizen
(incl. alle ziekenhuizen in de
Rijnmond).

Op 4 oktober 2004 is Metro
gestart met een aparte editie in
Rotterdam en omstreken. In
Rotterdam verschijnt Metro van
maandag tot en met vrijdag in een
oplage van 125.000 en zaterdag
in een oplage van 80.000 exemplaren. Hiermee worden circa

400.000 personen bereikt en is
Metro in één klap de grootste
krant van de Rijnmond. Metro, de
nummer 1 in Rotterdam!

Concept
Metro is een van oorsprong
Zweeds concept. Het concept is
gebaseerd op een redactionele
formule die objectief een samenvervolg op pagina 2



Door weer en wind, Metro wordt dagelijks door NB verspreid!

In de Rijnmond rijden bovendien
dagelijks twee bakfietsen rond
die Metro verspreiden. Dagelijks
lezen 1,3 miljoen mensen Metro.

..........................................................................................
Stichting Batterijen zal in
2005 geen grote-steden-acties
houden in de vorm zoals
wij het afgelopen jaar in
Amsterdam, Den Haag en
Rotterdam hebben gedaan.
Dit besluit is genomen omdat
alle acties van Stibat in 2005
zullen gehouden worden ter
promotie van de inzamelpunten in winkels.
Deze acties vullen de reeds
bestaande campagnes (adverten-

Bedankt!
ties in de landelijke bladen en TVcommercials) aan. Uiteraard zijn
wij wel aan het bekijken en onderzoeken of er andere acties en
activiteiten in de grote steden
kunnen worden ontwikkeld.
De acties van het afgelopen
jaar waren zeker een succes te
noemen en wij hebben een half
miljoen zakjes huis-aan-huis laten
verspreiden en ook weer laten

ophalen. In de grote steden, hebben vele mensen [meer dan een
half miljoen] via krant, regionale
TV en radio, bus, tram, metro en
posters, kunnen vernemen dat er
’iets is’ met lege batterijen.
Stichting Batterijen wil iedereen
bedanken voor zijn fantastische
inzet en medewerking het afgelopen jaar! Zodra wij nieuwe
acties gaan houden, hopen wij
ook zeker weer een beroep op NB
Promotions te mogen doen. Het
was voor ons een fantastische
ervaring en wij hebben er veel van
geleerd. Wij hopen, dat jullie er
net zo over denken.
Wij houden jullie op de hoogte!

Iedereen weer véél succes,
gezondheid én plezier in het
werk in 2005!
Winterse groeten!
Nathalie

Met vriendelijke groet,

Gert Jan van Huuksloot
Stichting Batterijen
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12,5 jaar NB Promotions!
11 november ben ik echt in het
zonnetje gezet door IEDEREEN!
Véél kaarten, vééél bossen bloemen, heeeeel vééééél confetti, 2
taarten én van alle NB-kanjers
een fles wijn met daarop een
eigengemaakt etiket. Hardstikke
leuk én natuurlijk ook erg lekker!
Ik wil iedereen bedanken, onze
klanten, toeleveranciers én alle
NB’ers: jullie hebben mij een echt
feestelijke dag bezorgd.
Niets heb ik gemerkt van al die voorbereidingen, ik was alleen maar

bezig met het etentje én het uitje
’s avonds. We hebben met onze vaste
groep van 24 mannen en vrouwen,
lekker gegeten bij de onderbuurman, restaurant Malakka... mmm.
Daarna zijn we naar Ahoy’ gereden, waar we van Holiday On Ice
hebben genoten... aansluitend
nog bij Hotel New York een borrel
gedronken... Kortom een lange
maar geweldige dag!
BEDANKT ALLEMAAL!!!

Nathalie

.........................................................................................................................
 vervolg van pagina 1

Metro, onze nummer 1-krant!

bevat in het hart 4 pagina’s extra
met nieuws uit Rotterdam en
omgeving.

vatting brengt van het lokale,
nationale en internationale nieuws.
Dit alles in een format dat makkelijk gelezen kan worden in 15-20
minuten op een moment dat de
lezer tijd heeft om te lezen.
Oftewel: De laatste 24 uur in 20
minuten.

Hiermee is Metro het 3e krantenconcern van de wereld en de
grootste gratis krant ter wereld!

De lezer

Metro Holland is onderdeel van
Metro International SA. Dit concern verspreidt en distribueert
inmiddels 43 edities in 17 landen.

De krant
Metro geeft dagelijks een korte en
bondige weergave van binnen- en
buitenlands nieuws, economie,
sport en entertainment.
Tevens zijn er een aantal dagelijkse rubrieken zoals het weer, een
overzicht van de tv-programma’s
en columns. Verder zijn er weke-

lijks special interest pagina’s op
vaste dagen:
• dinsdag: gezondheid en mobiliteit;
• woensdag: dotcom, geldzaken
en muziek;
• donderdag: uitgaan en film;
• vrijdag: reizen en wonen;
• zaterdag: reizen in Nederland,
interviews, De Stijl
(lifestyle), Uit & Thuis.
De Metro Rotterdam-editie heeft
een aangepaste voorpagina en

De Metrolezer is jong, goed opgeleid, welstandig en werkzaam of
studerend. 44% van de lezers is
jonger dan 35 jaar; 62% is goed
opgeleid. Van alle lezers studeert
15% en werkt 69%.

Lean Ermstrang
Distributeur Rotterdam
Peter Eillebrecht
Sales Manager Rotterdam

.........................................................................................................................

Behendige bakfietsen
Door weer en wind met de bakfiets op weg naar het Alexandrium
en naar het centrum van Rotterdam. Hier delen wij de
Metrokrant uit aan de winkeliers.
Iedere keer als we weer op die
bakfietsen klimmen moeten we
echt enorm lachen! Vooral de eerste dag, het fietsen ging totaal
niet: we kwamen niet vooruit, we
gingen alle kanten op behalve de
goede en dus zijn we verder maar
gaan lopen met de bakfiets aan
de hand. Zo gingen we in ieder
geval de goede kant op!!

Windsurfen
Maar inmiddels krijgen we het
bakfietsen nu een beetje door,
hebben we turbo-dijen en gaat
het toch wel sneller dan er naast
lopen. Mits er niet te veel wind
staat, want dan denken we weleens dat we aan het windsurfen
zijn! In het begin stonden de winkeliers raar naar ons te kijken
omdat we een gratis Metrokrant
kwamen brengen... nu worden we

Trudy op weg!

over meters afstand al enthousiast onthaald! En na twee maanden leer je de mensen wel
kennen; bij de een krijg je een
bak koffie en bij de ander een
warm croissantje, een plakje
worst... én we hebben zelfs al een
keer oliebollen gekregen! Tja...
dit alles maakt het lopen met de
Metrokrant wel errrugggg leuk!

Het Bakfietsteam

De krant is echt
overal te vinden!
Buiten de oorspronkelijke,
enige verkrijgbare plek in het
metrostation is deze gratis en
handig leesbare, leuke krant
nu ook te vinden in speciaal
daarvoor gemaakte bakken
in de McDonald’s, het postkantoor en diverse andere
winkels.
De laatste tijd ben ik er altijd wel
voor in om een ochtendje krantenjongen te zijn. Het is een leuk
begin van mijn dag. Eerst de
Metrobakfiets uit zijn opslagplaats halen en vervolgens vrolijk
fluitend een stukje fietsen naar
het winkelcentrum Alexandrium
in Rotterdam. Als mijn horoscoop
wat negatief beschreven is en dit
mijn humeur benadeelt, dan
wordt die altijd weer goedgemaakt door de positieve reacties
van de winkeliers waar ik de kranten langsbreng. Hun maakt het

niet uit wat de horoscoop van de
dag is; zij zijn er maar al te blij
mee dat er nu zelfs een bezorgservice is voor elke winkel in en
rondom Alexandrium. Dit merk ik
ook aan de hapjes en drankjes die
ik regelmatig krijg aangeboden.
Ook in de Woonmall bezorgen wij
de Metro. Hier is het nog wel eens
lastig om de winkelmedewerkers
te vinden. Maar ja, aangezien er in
deze winkels ook altijd wel een
heerlijke krantleesstoel of -bank
met perfect bijpassende unieke
leeslamp aanwezig is, stellen ze
ook hier de gratis Metrokrant
altijd extra op prijs! Ik vind het
een echt goede actie van Metro en
ik krijg alleen maar positieve
reacties, dus de bakfiets mag
nog wel even in de straten blijven
verschijnen denk ik.

Koen ‘t Hart
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Nieuwe website voor betere dienstverlening
Vanaf 10 maart 2005 zal de nieuwe website van NB Promotions
online gaan en daarmee voor iedereen te bezoeken zijn. Het
opnieuw ontwikkelen van de website staat vooral in het teken
van een nog betere dienstverlening van NB Promotions aan haar
opdrachtgevers. Naast een vernieuwde content is er ook veel
aandacht aan de vormgeving besteed; duidelijke pictogrammen,
frisse kleuren en typografie staan symbool voor de transparante
manier van werken en communiceren van NB Promotions met al
haar relaties.
Voor de ontwikkeling van de website tekende AE grafisch ontwerp,
communicatie- en ontwerpbureau
uit de Gelderse Achterhoek, maar
met échte Rotterdamse ‘roots’.
Oprichter en eigenaar Gerard
Makkinga vertelt: “Veel nieuwe
relaties begrijpen vaak onze naam
niet... AE staat voor Appeltje Eitje;

een ‘makkelijke’ naam die staat
voor onze helpende hand bij complexe grafische vraagstukken en
communicatieprojecten. Of het
nu gaat om het ontwikkelen van
een nieuw beeldmerk, een complete huisstijl, boeken, folders of
een website; wij draaien er onze
hand niet voor om!”.

Hierboven een ‘sneak preview’. Vanaf 10 maart te vinden onder ‘www.nb-promotions.nl’

Samenwerking

Slechts een deel van het portfolio van AE grafisch ontwerp: in twee jaar tijd is het snel gegaan!

NB Promotions en AE grafisch ontwerp werken nu al weer ruim
twee jaar samen. “Sterker nog, de
grote motivator voor het starten
van een eigen ontwerpbureau
was Nathalie Boon, eigenaresse
van NB. Zij had behoefte aan het
opzetten van een nieuwsbrief
voor haar medewerkers en relaties. Vanachter een glas witte wijn
is op een mooie zomeravond de

NBusiness en het begin van een
geweldige samenwerking ontstaan!”, aldus Gerard Makkinga.
“AE grafisch ontwerp heeft altijd
het belang van de opdrachtgever
voorop staan, wij maken daar
altijd vóóraf duidelijke en schriftelijke afspraken over. Bij ons gaat
het écht om de doelstellingen van
de klant, het nakomen van gemaakte afspraken en het leveren
van creatieve kwaliteit”.

.......................................................................................................

Kilometervreters
Ik hoorde al iemand fluisteren op kantoor over vér weg
op locatie werken... twee
weekenden. Ik dacht nog bij
mezelf: ”Wat is nou ver weg?!”
Ja, én toen kwam de vraag of
ik een heel weekend naar
Groningen wilde én een weekend naar Kerkrade... túúúrlijk!

Filialen van Hornbach
We gingen naar de filialen van
Hornbach in Tilburg, Groningen,
Nieuwegein, Kerkrade, Wateringen. Voor PrimeLine promoten
en verkopen wij de klantenkaart
voor bedrijven zoals Hornbach
maar ook voor Vervat, waar wij al
jarenlang deze kaart mogen promoten en verkopen; ervaring
genoeg dus met deze kaart!
Dus daar ging ik dan samen met
een collega op zaterdagochtend.
Een autoritje van twee-en-een-

half uur heen en natuurlijk ook
weer twee-en-een-half uur terug.
Broodjes en drinken mee én
natuurlijk een goed humeur... en
dat hadden we! Twee Rotterdammers die gevraagd werden
om in Groningen en Kerkrade te
werken, daar doen wij niet moeilijk over!
‘s Morgens om half zeven de weg
op en ‘s avonds om half negen,
inmiddels 500 honderd kilometer
verder, weer terug. In Rotterdam
aangekomen konden we maar
even slapen én dan hup, zondagochtend weer op weg... als wij nu
geen kilometervreters zijn.
Ik vond het heel leuk en hoop dat
er zeker een vervolg op komt; ik
ga dan zeker weer!
Met Grunningse groet’n.
Trudy

Trudy en Aisa informeren de klanten
bij Hornbach bouwmarkt en tuincentrum.

Met de Hornbach ProjectWereldkaart zijn alle
projecten binnen handbereik, want bij betaling
met deze gratis kaart bij
Hornbach betaal je pas 3
maanden later zonder dat er rente in rekening
wordt gebracht. Met de Hornbach Project-Wereldkaart heb
je altijd geld op zak. Je kunt contant geld opnemen bij de
pinautomaten van SNS Bank en ABN-AMRO Bank of je aankopen met de kaart afrekenen bij een van 13.000 andere
PrimeLine-acceptatiepunten.
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Oud-medewerkers aan het woord
Zoals beloofd in het vorige nummer van NBusiness laten wij ook
graag onze oud-medewerkers aan het woord. Alle grappige, doldwaze en extreme verhalen én anecdotes zijn welkom. Wij plaatsen ze graag, dus stuur ze in! Hieronder de eerste aflevering van
een tweeluik.
Oud-medewerker Jurriene aan het
woord: “Mijn NB-ervaring van 1
mei 1995 tot en met 1999”.
Zoals Sinterklaas op 22 november
1997 in Spijkenisse... vond ik al
maf en leuk op zich! Of ik mijn
eigen legging of maillot wilde
meenemen!!! Tuurlijk... die ge-

bruik ik al jaren! Ik werd ook,
rennend door de stad gesignaleerd op zoek naar lijm voor de
snor van Sinterklaas.

Omdat je dat toen allemaal te
horen kreeg van de eigenaar, deze
vond het natuurlijk belangrijk dat
wij wisten om wat voor boot het
zou gaan. Eigenlijk had ik dus zo’n
type schip nog nooit met eigen
ogen gezien, maar ik kon de
eigenschappen en specificaties
zo vanuit mijn herinneringen oplepelen.

Agenda NB Promotions

2005

Februari
14 t/m 20 februari
ABN-AMRO Tennistoernooi
VIP-hospitality voor
PCM & AMG
in Ahoy’ Rotterdam
21 t/m 26 februari
Bouwbeurs

AD Vaarwijzers
Zo mocht ik ook de 2 weken oude
AD Vaarwijzers uit de Telegraaf
nabellen en deze op de redactie

Jurriene op de Vakantiebeurs in opdracht van Algemeen Dagblad.

Of op de Vakantiebeurs en andere
beurzen waar we namens het
Algemeen Dagblad stonden en
waar het altijd weer een verrassing was of er wel genoeg kranten
en samples zouden binnenkomen.

in de Jaarbeurs Utrecht

Nathalie en Jurriene... Oude tijden herleven!

Crodino, grrrauwww!
Of die Crodino-actie van Stuer
Projekten, namens wie wij een
echt toneelstuk [notabene met
zenders en ontvangers!] opvoerden, terwijl dit compleet langs
alle toeschouwers heenging.
Of dat je een echt onwijs mooie
Champagne-schaal met Crodino
had gemaakt, maar dat niemand
dat bocht eigenlijk wilde drinken.
Zelfs niet gratis... wij moesten dan
wél blijven lachen uiteraard!

Colofon

..................
NBusiness is een uitgave van:
NB Promotions
Piet Smitkade 372

van het Rotterdams Dagblad op
de Blaak meteen samen mét de
nieuwe advertenties doorfaxen
naar Michel Verbaan waarmee een
soort faxrelatie ontstond. Elke
keer bedachten we weer een
ander, nieuw en raar voorblad.

Of dat andere drankje... Hooch.
wat ik helemaal in Enschede
moest gaan promoten in een of
andere vage discotheek waar echt
niemand je ‘verstoat’ en ondertussen moesten we toch maar blijven glimlachen. Moeilijk, moeilijk!

Grappig is dat toen ik pas geleden
naar de zeilboot van een vriendin
ging kijken, ik nog allerlei details
over deze boot kon vertellen toen
ze zei dat dit nu een Victoire was...

Vakantiebeurs

januari 1999 bijvoorbeeld... te laat
komen is echt niet mogelijk,
langer dan 5 minuten KAN er niet
gewacht worden! Maar het waren
wel die lekker warme broodjes die
alles goed maakten op zo’n dag,
wat een genot was dat altijd!
Tot zover deel 1 van mijn ervaringen. In de volgende NBusiness het
tweede en laatste deel.
Met vriendelijke groeten,
Jurienne

Postbus 9346
3007 AH Rotterdam
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F [010] 292 14 20
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Niets uit deze uitgave mag op
welke manier dan ook vermenigvuldigd

óf

gepubliceerd

zonder

schriftelijke

Ik zat net tussen allerlei brieven
van NB Promotions te zoeken;
écht leuk om dat weer eens terug
te zien zeg! De Vakantiebeurs van

WIJ FELICITEREN BARBARA EN HAAR FAMILIE!

worden

Wilt u meer weten over onze vele
activiteiten en wat wij voor ú
kunnen doen? Breng dan via het
internet een bezoekje aan onze
website: www.nb-promotions.nl

toestemming

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

van N.B. Promotions.
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NB-online

Nathalie Boon
Monique Behage
Barbara Siliakus

[Vormgeving]

AE grafisch ontwerp

[Eindredactie]
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