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ONS LAATSTE NIEUWS OVER

onze mensen

Effe bijbeppen!
Wat een heerlijke
tijd is dit!
De bloembollen
komen uit, de zon
gaat schijnen en
de meeste mensen worden hierdoor aardiger én
vooral vrolijker.
De braderieën beginnen weer, de
buitenpromotieteams gaan er
weer volle enthousiasme er tegen
aan... heerlijk! Vorige maand hebben we ook een voor ons nieuwe
beurs gedraaid: de Motorbeurs in
Utrecht. Dit is een totaal andere
doelgroep dan waar wij ooit voor
hebben gewerkt, leuk! Verderop
leest u er meer over!
Van de Eneco hebben we op dit
moment veel werk in Gouda en
Rotterdam. De dames en heren ter
plaatse zijn zeer enthousiast om
eens van dicht bij te zien wat er
allemaal bij komt kijken bij zo’n
groot bedrijf. In een volgend nummer komen we hier zeker op terug.
Ook heeft u via de media reeds
gehoord dat er grootse plannen zijn
m.b.t Algemeen Dagblad, Rotterdams Dagblad, De Dordtenaar e.d.
Sinds het allereerste begin van NB
Promotions werken wij al voor deze
kranten, dus wij volgen dit op de
voet; ook voor ons zal er een hoop
gaan veranderen... Of we de telefonische advertentieverkoop mogen
blijven doen is nog even de vraag.
Ook de braderieën voor De Dordtenaar hebben wij maar tot augustus
mogen inplannen. Wij wensen in
ieder geval iedereen die werkt bij
deze kranten véél succes met de
fusie. De komende weken zijn wij
weer kriskras door heel Nederland
te vinden bij Hornbach- en Formidofilialen, van Groningen tot Kerkrade! De NB-kanjers kom je overal
tegen! Ik wens iedereen veel plezier met werken én geniet vooral
van het voorjaarszonnetje!
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Stoer op de motorbeurs!
Samen met vier meiden heb ik op de Motorbeurs in Utrecht voor
Motoport de Motoport Visakaart gepromoot. Een goede klantenkaart met een dvd-speler als cadeau én veel leuke voordelen.
Daar hadden de beursbezoekers
wel oren naar!
Maar wij vonden die stalen rossen
natuurlijk ook interessant en wilden ook stoer op zo’n motor zit-

ten... en dat hebben we dan ook
gedaan. Vanachter het stuur krijg
je toch een andere kijk op de liefde voor motoren. Jammer dat ik
geen motorrijbewijs heb, het lijkt

me heerlijk in de zomer over het
asfalt te kunnen scheuren!
Het was een leuke en gezellige
beurs, die daarom dan ook zeker
voor herhaling vatbaar is!
Met ‘oerend harde’ groeten,
Trudy
Meer ‘motornieuws’ op pagina 2



De easy-riders van NB Promotions...
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ABN-AMRO Tennistoernooi
NB was er weer bij!
Wat is het ABN-AMRO Tennistoernooi zonder NB Promotions?
Niet compleet, vinden wij bij Algemeen Dagblad. We zijn de tel
een beetje kwijt, maar volgens ons is het de elfde keer dat wij
bij het tennistoernooi aanwezig zijn en dat geldt ook voor
Nathalie en haar collega’s.
We zijn wel een illusie armer
geworden en die willen we graag
met u delen. Namelijk dat
Nathalie een wondervrouw is.
Maar let op, voordat u verder
leest; ook ú kunt er ondersteboven van zijn. Op zaterdag hebben

we de blaren op onze tong moeten praten om Nathalie weg te
sturen. Ze was ziek geworden en
kon daarom voor het eerst in elf
jaar niet bij de finale op zondag
aanwezig zijn. Gelukkig voor ons
zijn de dames die bij NB in dienst

Hartelijke groeten!
Nathalie
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zijn, échte kanjers en hebben we
het prima kunnen redden.

Informele sfeer
Algemeen Dagblad beschikte dit
jaar over het Australian Outback
Café. De buitenzijde moest
Australisch blijven, de binnenzijde was omgetoverd in het
AD Sportcafé, met oude sportartikelen zoals oude golfclubs,
bokshandschoenen, oude tennisrackets en een heuse voetbaltafel, waar volop gebruik van
gemaakt werd. Geen gewone
zakelijke unit dus, maar een
warme, ongedwongen, gezellige
locatie. De doppen van de pelpinda’s mochten gewoon op de
vloer worden gegooid. Door de
informele sfeer en natuurlijk het
geweldige toptennis werd het
Meer ‘tennisnieuws’ op pagina 2
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Nieuw: de MotoPort Visa Card!
De gratis MotoPort Visa Card is dé
creditcard voor elke motorliefhebber! Eindelijk een kaart die verschillende voordelen combineert.
De kaart wordt wereldwijd geaccepteerd en is als Visa Card een
ideaal dagelijks betaalmiddel.
Bovendien spaar je automatisch
bij elke aankoop met je MotoPort

Visa Card voor leuke kortingen bij
MotoPort. Al je bestedingen, geldopnamen en je spaartegoed kun
je overzichtelijk bijhouden via de
website. Kortom, een praktische
én waardevolle creditcard!
Bel 0900-motoport (0900 66 86
76 78) (€ 0,30 p.m.) of ga naar
www.motoport.nl.

.........................................................................................................................
 Vervolg van pagina 1

Gastvrijheid werd geroemd

stad Weekbladen en relaties van
de oplagesector en redactie van
Algemeen Dagblad hebben genoten en we hebben dan ook leuke
mailtjes en bedankjes gekregen.
De gastvrijheid werd geroemd.
Wat ons betreft op naar de twaalfde keer!

Onze relaties, adverteerders van
AMG, PCM Dagbladen en Maas-

Sylvia Habicht

ABN-AMRO Tennistoernooi
weer een prima week. Eén van de
gasten op zondag was olympisch
zwemkampioene Inge de Bruijn.
Een gezellige dame, die met haar
zus en vriendinnen gezellig wat
bleef drinken. Ze wilde graag voor

dit stukje met NB-dames Monique
en Jannita op de foto.

Jannita aan het werk in het Australian Outback Café

NB serveert!
Vijf volle dagen heb ik in Ahoy’ Rotterdam gewerkt voor het
Algemeen Dagblad, onderdeel van AMG/PCM. Tijdens het ABNAMRO Tennistoernooi beschikt het AD over een VIP-unit voor de
ontvangst van gasten.
Die gasten waren zeer enthousiast over de ruimte, die een gezellige en warme uitstraling had.
Het was te vergelijken met een
gezellige après-skihut en dus erg
leuk om er te mogen werken!

Klein wereldje
Het waren best zware dagen want
om vanaf ‘s morgens vroeg tot
‘s nachts in de kleine uurtjes op je
benen te staan valt lang niet altijd
mee. Maar dat werd ruimschoots
goedgemaakt door alle vertier.
Bovendien kwam ik ook nog een
oud-klasgenoot tegen, Claudia
Goossen, PR Manager van het
Algemeen Dagblad. We hebben
samen in Zwolle gestudeerd; best
grappig dat je elkaar dan weer in

Rotterdam tegenkomt. Tja, het
wereldje is soms wel heel erg
klein!

Inge de Bruijn
We hebben vele biertjes getapt,
geholpen bij het buffet en er voor
gezorgd dat de VIP-unit er steeds
netjes en blinkend schoon uitzag.
Er waren ook een paar bekende
Nederlanders, Arnold Vanderlijden, Richard Krajicek en Inge de
Bruijn, met wie ik hierboven ook
op de foto sta.
Het was een erg leuke belevenis
en ik hoop dat ik er volgend jaar
weer bij mag zijn!
Hartelijke groeten!
Jannita
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NB Promotions ook thuis
op de internationale markt!
Regelmatig heeft NB Promotions gewerkt voor opdrachtgevers
van Publi Design. Bijvoorbeeld op beurzen voor Proctor &
Gamble als ‘Hair Police’ en met introducties van Pringles in de
Pathé Theaters. Hun eerste opdracht voor onze klant Viega was
het leveren van hostessen op de Nederlandse sanitairbeurs, de
VSK.
Viega is een grote Duitse fabrikant van systeem-, afvoer- en verbindingstechnieken. Ofwel alles
wat achter de muur zit bij grote

installaties, zoals in de Audifabrieken, Medische centra, IJshockeystadions, Cruiseschip Queen
Elisabeth) maar ook thuis in de

badkamer of het toilet. Publi heeft
voor Viega dan ook de volgende
pay-off bedacht: Kwaliteit zie je
niet, daar werk je mee.

Viega Nederland
Behalve in Duitsland opereert
Viega nog in zes andere Europese
landen, waaronder Nederland.
Viega Nederland is een organisatie van inmiddels 14 mensen
(twee jaar geleden nog vier) en
beweegt zich op die professionele
markt. Dat betekent ook een
eigen website. De productrange
van Viega is echter zo groot dat je
dan wel over ruim 130 pagina’s
praat. De basis was de complete

Duitse site. Door NB Promotions
is die site helemaal vertaald in het
Nederlands. De technische termen zijn uiteraard door Viega
Nederland gecorrigeerd en daarna stuk voor stuk met beelden
herplaatst.
Dit is een enorme klus geweest,
waar de meiden van NB
Promotions een heel knap staaltje
werk hebben laten zien. Mede
namens Viega Nederland wil ik
hen hier voor bedanken.

Jeroen Proos
Account manager
Publi Design & Advertising

De duitse website van Viega werd op een
professionele manier én met veel inzet en
plezier vertaald naar de nederlandstalige
versie door NB Promotions.

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

Voorwand- en systeemtechniek
op de website van Viega
Hallo allemaal! Eén van de eerste beurzen waar ik namens
NB Promotions voor heb gewerkt, was de sanitairbeurs VSK
in Utrecht. Hier werkte ik als hostess in de stand van het van
oorsprong Duitse bedrijf Viega.
Inmiddels zijn we een jaar verder
en heb ik weer een opdracht
gedaan voor Viega. Viega is een
groot bedrijf met veel internationale klanten. Het is dus erg
belangrijk dat de website in
meerdere talen beschikbaar is.
De Nederlandse versie ontbrak
echter nog. De Duitse teksten zijn

door Brigitte in het Nederlands
vertaald en ik heb er voor gezorgd dat alle teksten, foto’s en
tekeningen op de site kwamen.
Voor mijn studie heb ik veel met
media en communicatie gedaan,
en ik had dus al enige ervaring
met websites. Het leuke is dat je
bij websites meteen ziet waar je
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mee bezig bent. Verder ben ik nu
natuurlijk volledig op de hoogte
van de verschillende voorwanden systeemtechnieken. En je weet
maar nooit waar je het ooit voor
nodig hebt, zullen we maar zeggen! Dus mochten jullie hier ook
alles over willen weten en
benieuwd zijn naar het resultaat,
kijk dan binnenkort even op
www.viega.nl!
Groetjes,
Rianne

Oud-medewerkers aan het woord
Hieronder leest u het laatste deel ‘memoires van Jurienne’, oudmedewerker en gewaardeerd ex-collega van NB Promotions.
Ik denk nog weleens terug aan de
Femina van 1998 voor Algemeen
Dagblad en Algero: al die huisvrouwen die bij alle stands hun
informatie of monsters verzamelden. Wij vonden het indrukwerkkend!
Ook vergeet ik nooit 21 december
1997, toen ik in een berenpak
mocht rondlopen in Rotterdam
Ahoy’ voor het Algemeen Dagblad
bij het Kerstcircus. Of de snoepreisjes zoals op dinsdag 3 juni
1997 de rondleiding op de drukke-

rij van PcM, ontzettend leuk en
leerzaam! En dan daarna fonduen
ter gelegenheid van het vijfjarig
bestaan van NB Promotions. Of de
Nacht van Oranje met Imca
Marina 20 oktober 1996 in
Ahoy’... lekker hossen met de
familie Boon! Of op zaterdag 21
oktober 1995 met de 16 meiden
en 1 jongen van NB Promotions
naar de Efteling en daarna lekker
eten!
AutoRAI 1997, 4 t/m 16 februari.
Dagen van 9.00 tot 22.00 uur met

om 7.00 uur ’s ochtends vertrek
vanaf de Westblaak.
Minstens duizend proefabonnementen binnengehaald én een
persoonlijk bedankje gekregen
van Jacqueline van de Haterd. En
ik heb dáár dus met groot plezier
tot en met 1999 vele abonnementen verkocht!
Een leuke herinnering heb ik ook
aan het karten op 3 juni 1997. Wat
wil je nog meer dan met acht
meiden op één baan te racen? En
dan natuurlijk wel winnen!
Het grappige is dat ik nog steeds
de advertentie met de vacture
heb bewaard waar ik in 1995 op
heb gereageerd. En natuurlijk heb
ik ook nog steeds het oproepcontract en de tien geboden van
de telefonische communicatie in
mijn bezit.
Maar hoe zwaar, lang of traag een
promotionele actie ook verliep, ik
heb het altijd naar mijn zin gehad,
simpelweg omdat we steeds met
leuke meiden op stap was.
Ik heb veel goede ervaringen en
mensenkennis aan mijn NB-tijd
overgehouden.

Agenda NB Promotions

2005

April
2 april t/m 28 mei
Actie Primelinekaart bij
Hornbach/Formido

9 april
Primeline-actie Formido: Leeuwarden,
Dronten, Budel, Oss, Zevenbergen,
Bodegraven,
Primeline-actie Hornbach: Kerkrade,
Groningen, Nieuwegein, Tilburg,
Zaandam, Wateringen

10 april
Marathon Rotterdam
Grote actie Metro

16 april
Primeline-actie Formido: Roermond,
Raalte, Uden, Hoogland, Zaltbommel,
Waddinxveen
Primeline-actie Hornbach: Kerkrade,
Groningen, Nieuwegein, Tilburg,
Zaandam, Wateringen

23 april
Primeline-actie Formido: Lichtenvoorde,
Steenwijk, Epe, Wezep, Cuyk,
Vlaardingen
Primeline-actie Hornbach: Kerkrade,
Groningen, Nieuwegein, Tilburg,
Zaandam, Wateringen

30 april
Koninginnedag
Braderie Zwijndrecht en Papendrecht
De Dordtenaar

Uiterst rechts: Jurienne... Knalhard scheuren
op de kartbaan met het razendsnelle en altijd

Colofon

supergezellige team van NB Promotions.

Groetjes,
Jurienne

...........................................................
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Pinsterbraderie Zwijndrecht
Primeline-actie Formido: Leeuwarden,
Dronten, Budel, Oss, Zevenbergen,
Bodegraven
Primeline-actie Hornbach: Kerkrade,
Groningen, Nieuwegein, Tilburg,
Zaandam, Wateringen

21 mei

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

Braderie Winkelcentrum Schoof
Hendrik Ido Ambacht
Primeline-actie Formido: Roermond,
Raalte, Uden, Hoogland, Zaltbommel,
Waddinxveen
Primeline-actie Hornbach: Kerkrade,
Groningen, Nieuwegein, Tilburg,
Zaandam, Wateringen

Nathalie Boon
Monique Behage
Barbara Siliakus

[Vormgeving]

AE grafisch ontwerp

[Eindredactie]

Barchem

[Druk]

Braderie Sliedrecht
De Dordtenaar
Primeline-actie Formido: Groningen,
Vroomshoop, Wijhe, Valkenswaard,
Middelharnis, IJsselstein
Primeline-actie Hornbach: Kerkrade,
Groningen, Nieuwegein, Tilburg,
Zaandam, Wateringen

14 mei

F [010] 292 14 20

[Redactie]

Mei
7 mei

Drukkerij Brinkman

28 mei

Rotterdam

Primeline-actie Formido: Lichtenvoorde,
Steenwijk, Epe, Wezep, Cuyk,
Vlaardingen

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