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Wij wensen u een lange en warme zomer!

Het is pas eind
mei en dit is
alweer het 3e
nummer van dit
jaar, maar ook
nu hebben we
weer zoveel te
vertellen! Het
voorjaar is eindelijk begonnen en afgelopen
vrijdag hebben we nog heerlijk
kunnen genieten van het zonnetje
toen we het NBuitje hadden.
Terwijl we door de Rotterdamse
haven voeren, werden we nog
door de Havendienst begeleid!
Verrast waren wij dan ook dat er
was geregeld dat zij speciaal voor
ons een minishow gaven! LEUK!

De voltallige bemanning van NB Promotions, hier aan boord van de Navigathor tijdens het jaarlijkse bedrijfsuitje, wenst u goede zaken en natuurlijk
vooral een lange en warme zomer toe!

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

We hebben veel geflyerd voor verschillende klanten en wat erg
leuk is om achteraf te horen, is
dat de respons goed is geweest.
Zo vertelde Aad van Toorn van
Stichting Promotie Rotterdamse
Zwembaden dat naar aanleiding
van deze actie 5.000 badeendjtes
zijn uitgedeeld!
Volgende maand gaan we weer
beginnen om voor de 5e keer voor
Roteb de afvalwijzer te verspreiden. In 2002 verspreidden wij al
154.000 stuks huis-aan-huis in
vier weken tijd. Vorig jaar hebben
we er 205.750 stuks bezorgd! Ik
ben benieuwd hoeveel brievenbussen we dit jaar gaan doen!
Geniet van het voorjaar!
Zonnige groeten,

Op 22 april is de Batavus
Fietsmaand in het Velodrome
bij Schiphol van start gegaan.
ENECO Energie is subsponsor
van de Batavus fietsmaand
geworden, omdat de fiets niet
alleen een milieuvriendelijk
vervoermiddel is, maar omdat fietsen ook een gezonde
manier van bewegen is.
Tijdens de fietsmaand zijn
er onder andere vijf grote
landelijke fietsevenementen,
waarbij diverse fietsvormen
aan bod komen.
In Dordrecht draait het op 6 mei
allemaal om water en fietsen. Zo
liggen er waterfietsen in de
binnenstad en kun je eens op
deze manier de oudste stad van
Zuid-Holland bekijken. Iets dat
normaal alleen met een fluisterboot mogelijk is.
Behalve dat het in Dordrecht om
water en fietsen draait, kan men
op 30 april over de Valkenburgse

ENECO Energie ondersteunt
de Batavus Fietsmaand

De meiden van NB Promotions trapten zelf ook een stukje voor het goede doel mee!

Cauberg een parcours uit de Tour
de France fietsen en op 21 mei kun
je fietsen op het Circuit van
Zandvoort. Bij al deze grote evenementen zijn er diverse fietsvormen uit te proberen, zoals de

ligfiets, de ATB of het baanwielrennen. Altijd al eens een ligfiets
willen proberen? Kijk voor meer
informatie op www.fietsmaand.nl.
Batavus Fietsmaand / Vervolg op pagina 2 

Nathalie
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ENECO Energie ondersteunt de Batavus Fietsmaand
ENECO Energie plaatst in de
Promodorpen een aantal hometrainers waarop men energie voor
het Koningin Wilhelminafonds bij
elkaar kan trappen. De getrapte
energie die op de teller is te zien
is, wordt omgezet in een flinke
financiële bijdrage voor het KWF.

In het promodorp zijn er diverse
leuke dingen te doen en te zien.
Zo is er voor de kleintjes een
springkussen en zijn er suikerspinnen te verkrijgen.
Bewegen maakt je fit en fitte mensen voelen zich beter! Dat is iets

wat we natuurlijk iedereen toewensen. Daarnaast sluit de fietsmaand ook nog eens heel goed
aan op de ENECO Tour die in
augustus verreden zal worden.
De ENECO Tour, een onderdeel
van de UCI Protour-kalender, is
het wielrenevenement waar we

nu al naar uitkijken. Vooral van
renners als Tom Boonen zijn de
verwachtingen zeer hoog. Meer
informatie over de ENECO Tour is
te vinden op www.enecotour.com.
Alvast veel fietsplezier gewenst.

Sigrid Fluit
Sponsoring & Evenementen
ENECO Energie

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

Fietsen voor het goede doel!
Op zaterdag 22 april was de eerste van de zes nationale fietsdagen. Om de Eneco Tour die op 16 augustus van start gaat te
promoten, deelden Aïsa, Sharon en ik Eneco Tour-stickers uit.
Zes weken lang op zaterdag of zondag is er steeds in een andere
stad een fietsbeurs. Wij stonden de eerste keer in Amsterdam.

alleen niet zulk lekker weer, dus
echt storm liep het helaas niet op
deze fietsdag en zoveel kilowattuurtjes zullen er dan ook niet
gefietst zijn. Maar aangezien het
pas de eerste van zes fietsbeursdagen was, komt dat vast wel goed!
In Amsterdam zagen wij ook nog
groepen wielrenners over de brug
heen fietsen die over onze beurs
liep, dit was wel erg stoer om te
zien! Een week later waren wij in
Valkenburg en zo reizen wij het
hele land door... nu op naar
Dordrecht, het wordt mooi weer!

is aan de gehele afgelegde afstand
Op deze beurzen staan verschillenin kilowatt-uren. Dus voor het
de kramen waar je Batavus-fietsen
totaal van wat er in deze zes zaterkunt testen, maar waar je ook leuke
dagen en zondagen bij elkaar is
speeltjes voor je fiets kunt kopen.
gefietst! Wij, de enige echte EnecoZoals tassen of fietshelmen. Of waar
promomeiden, wilden onze opje mee kunt fietsen op een homedrachtgever natuurlijk ook wel even
trainer voor een goed doel. Eneco
helpen aan de nodige kilowattgeeft namelijk een geldbedrag aan
Iris Jönsthövel
uren. En dus zijn ook wij de homehet Koningin Wilhelminafonds, dus
trainer eventjes opgestapt! Het was
voor mensen met kanker, dat gelijk
NB Promotions
.........................................................................................................................

Alweer een energiek en succesvol NB-project!

Dit project werd mede uitgevoerd met de inzet van uitzendkrachten van NB Promotions.

bron: Infrastructureel nr. 2 Februari 2006 / Een uitgave van ENECO Energie Infra B.V.
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NB Promotions op BHV Cursus
Het is alweer een jaar geleden dat Monique en Trudy op BHV
(Bedrijfs Hulp Verlener) Cursus zijn geweest, dus ze moesten
weer op herhaling. Nathalie had bedacht dat ook wij met z’n
tweeën deze cursus moesten gaan volgen. Je begrijpt het wel.
Vier meiden naar cursus: heb medelijden met degene die de
lessen verzorgt!

zo’n apparaat oefent! Nu weten
we hoe zo’n blusapparaat werkt
en wat het zou doen bij een echte
brand. Dus met ons in de buurt
hoef je niet meer bang te zijn dat
alles afbrandt of dat je het
gebouw niet meer uitkomt!

de nodige lachbuien ontstaan.
ling liep. Enfin, dat gaf dus de
Annie, de oefenpop, werd bij ons
De eerste dag hadden we les van
nodige hilariteit! We hebben ‘vlam
zeer snel tot Chris Zegers omeen brandweerman. Op deze dag
Chris Zegers als oefenpop
in de pan’ geoefend én geblust.
gedoopt... we hebben dus goed
hebben we veel geleerd over
De tweede dag hadden we EHBO,
Bovendien hebben we brandjes
geoefend en zijn ook alle vier
verschillende soorten branden,
daar leerden we hoe we moeten
geblust met CO2-gas (deze blusgeslaagd voor de cursus!
ontruimen, branden blussen. Ook
reanimeren, beademen, verbinmiddelen hebben wij ook op kanhebben we met een bril opgeden, et cetera. We hebben geproAndrea Hermann
toor). Het is toch wel erg handig
lopen die je het idee gaf dat je in
beerd om alles zeer serieus te
en verstandig dat je een keer met
een kamer vol met rookontwikkebenaderen, maar natuurlijk zijn er
NB Promotions
.........................................................................................................................

Alfa Weru ramen en deuren is
een gespecialiseerd bedrijf in
het leveren en plaatsen van
Weru kunststof ramen, deuren,
schuifpuien en alle soorten
toebehoren. Tweemaal per jaar
organiseert de Weru-dealer
een ‘open huis’ voor haar
vestigingen in Nieuwerkerk
aan den IJssel en Zoetermeer.

‘Open huis’ bij Alfa Weru
groot formaat prismavisionbord,
driehoeksborden, abri’s en een
promotiewagen.
Voor de bemanning van de promotiewagens maakt PK Media
altijd gebruik van de diensten van
NB Promotions. In de twee weken
voorafgaand aan de open dag
doen de dames en heren van
NB Promotions het gehele verzorgingsgebied van Alfa Weru ramen
en deuren aan, waarbij er meteen
veel foldermateriaal wordt uitgereikt.
Mede dankzij de inzet van NB
Promotions, werd het ‘open huis’
ook deze keer weer een groot
succes!

Om van de open dag een succes
te maken, boekte Alfa Weru
ramen en deuren een buitenreclamecampagne bij PK Media uit
Bergschenhoek. PK Media is gespecialiseerd in de buitenreclamebelangen van adverteerders die
in Zuid-Holland provinciaal,
regionaal óf zelfs lokaal hun doelgroep willen bereiken. Abri’s,
haltepalen, grootformaat prismaramen en deuren heeft ingezet,
zeer flexibel worden ingezet;
visionborden, lichtmastreclames
bestaan uit een mix van themazowel actiematig als thematisch,
of promotiewagens behoren tot
Jan-Willem van de Ree
tische en actiematige media. Dit
in grote aantallen of per stuk.
het productaanbod van PK Media.
waren lichtmastreclames, een
De specifieke media die Alfa Weru
De verschillende media kunnen
Accountmanager PK Media
.........................................................................................................................

Ik moet zeggen dat ik in het
begin best nerveus was, ik
had namelijk nog nooit met
zo’n billboard-auto gereden
en wist dus in het geheel niet
wat mij te wachten stond.
Eenmaal achter het stuur verliep het eigenlijk prima!

De weg op met PK Media
auto's en daarbij zijn er ook een
hoop flyers uitgedeeld. Een paar
voorbeelden: we hebben het her-

nieuwde stedelijk museum van
Schiedam gepromoot... diezelfde
dag is zelfs de koningin langs-

Ik heb onder meer in Zwijndrecht,
Ridderkerk, Zoetermeer en Reeuwijk gereden. Ik vond het zeer plezierig werken met mijn collega's
die er elke keer weer kleurrijke
ritjes van maakten.
De afgelopen weken is er weer
veel gebeurd rondom de PK
Media-acties. Er zijn enorm veel
kilometers gemaakt in de reclame-

geweest! Ook hebben we voor
Wooning in Bergschenhoek de
‘Wok-weekenden’ gepromoot, we
hebben daarvoor erg veel leuke
reacties gekregen van de mensen
op straat.
En zelfs de kunststof kozijnen en
deuren zijn niet achter gebleven.
Ook het bedrijf Alpha Weru is flink
zichtbaar geweest in de straten
van Ridderkerk en omstreken.
Kortom, ook dit was weer een
waar avontuur. Nu op naar het
volgende!
Met mobiele groet,

Dennis Brandt
NB Promotions
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Vooral voor de kinderen was dit
een leuke actie, want door het
kaartje in te vullen en deze bij één
van de deelnemende zwembaden
in de regio in te leveren konden ze
een leuk badeendje ontvangen.
Niet alleen de kinderen, maar ook
de wat oudere mensen waren erg
enthousiast en gingen er helemaal voor!
We kregen voor deze actie gele
bodywarmers mee, dus we vielen

Medewerkers:

Nathalie Boon
Monique Behage
Barbara Siliakus
Sandra Stougje
Andrea Hermann
Sharon Tates

Vormgeving en eindredactie:
Druk:

www.in2vorm.nl
Drukkerij Brinkman
Rotterdam

Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan
ook vermenigvuldigd óf gepubliceerd worden
zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van NB Promotions © 2006.

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

Postbus 9346 _ 3007 AH Rotterdam

Redactie:

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

NB Promotions _ Piet Smitkade 372

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

NBusiness is een uitgave van:

Zwembaden en badeendjes!
NB Promotions heeft de opdracht van Sport en Recreatie
Rotterdam gekregen om de zwembaden in Rotterdam te promoten. Zaterdag 1 april was de dag dat wij met een groep meiden
actiekaartjes gingen uitdelen in het centrum van Rotterdam.
behoorlijk op. Het was aardig
druk in het centrum en we waren
dan ook binnen de kortste keren
door onze actiekaarten heen.
Mede dankzij onze gele bodywarmers maar ook door het

warme zonnetje dat nog even
doorkwam, waren we een stralend en zonnig team.

Sharon Tates
NB Promotions

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

Het grootste Paasei van Nederland in Alexandrium I
In de week voorafgaand aan het Paasweekend werd het grootste
chocolade-ei van Nederland in Alexandrium I Shopping Center
te Rotterdam tentoongesteld. Dit super-ei van 400 kg(!) is
gemaakt in opdracht van de ondernemers in Alexandrium I.
Het ei was 2 meter hoog, had een
doorsnee van 1,25 meter. Het
mega-ei trok uiteraard veel
bekijks. Onder toeziend oog van
een groot publiek, werd het ei
zaterdag 15 april kapotgeslagen
door Trudy Buik van NB
Promotions. Hierna werden de

stukjes pure chocolade verdeeld
onder de lange rij wachtenden.

Alles Schoon!
Ieder jaar houdt Alexandrium I
een grote voorjaarsschoonmaak.
Het winterstof wordt uit alle hoeken en gaten geveegd, de ramen

gezeemd en de vloer geboend.
Twee dames van NB Promotions
hebben vrijdag 31 maart flyers
uitgedeeld om ook aan het
winkelend publiek te laten zien
dat Alexandrium de voorjaar in
haar bol heeft. Wie een ‘gouden
flyer’ in handen kreeg, mocht een
vrolijke emmer met schoonmaakprodukten in ontvangst nemen.

Femke Egberts
Winkelcentrum Alexandrium |

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

Uw mobiele reisadviseuse voor een zorgelose vakantie
Of het nu gaat om reserveringen
van vluchten, hotelovernachtingen, excursiereizen, cruises,
stedenreizen, wintersport of
zonvakantie. Als deskundig reisadviseuse help ik u graag op weg.
Tevens verzorg ik allerlei aanvullende diensten zoals visumbemiddeling, de Schiphol Taxi of reisverzekering.

Advies aan huis
U hoeft niet meer zelf naar het
reisbureau, maar het reisbureau
komt naar u toe. Dus wilt u in uw
eigen omgeving en in alle rust, op
het moment dat het ú uitkomt, uw
vakantie plannen? Dat kan! Mijn
naam is Els Sondermeijer en ik

Vakantie... U heeft er eigenlijk altijd wel zin in! Reizen naar andere
landen, zelfs naar andere continenten. Nieuwe indrukken
opdoen, nieuwe mensen ontmoeten, heerlijk uitrusten en van
onbekende gerechten genieten. Ik werk met het aanbod van alle
gerenommeerde touroperators die zijn aangesloten bij ANVR en
SGR. Voor het boeken van eenvoudige tot zeer exclusieve reizen
ben ik u graag van dienst.
ben de Mobiele Reisadviseuse uit
Barendrecht van Panta Reizen. U
maakt met mij een afspraak en ik
kom op de afgesproken tijd en
plaats, overdag of 's avonds, met
de reisbrochures naar u toe.
Enkele mogelijkheden heb ik dan
al voor u uitgezocht en uitgewerkt. Zodat u in één opslag
kunt zien welke reis het beste bij
u past qua budget, accommoda-

tie, datum van vertrek of welk criterium dan ook. Vanzelfsprekend
kan ik u daarbij ook een (doorlopende) annulerings- en/of reisverzekering aanbieden. En bent u
eenmaal tot een keuze gekomen?
Dan zorg ik voor de reservering en
de verdere afhandeling. U hoeft
helemaal niets te doen! Ongeveer
één week voor uw vertrek zorg ik
dat u uw reisbescheiden krijgt
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thuisbezorgd. Zo doe ik dat ook al
jarenlang voor Nathalie Boon van
NB Promotions. Zowel haar privéén haar zakelijke reizen én haar
bedrijfsuitjes regel ik tot in de
puntjes en tot volle tevredenheid.
Ik ben dagelijks te bereiken van
09.00 uur tot 21.00 uur via mijn
mobiele nummer: 06 200 922 96.
Wie weet sta ik binnenkort ook bij
u op de stoep?
Met reislustige groeten,

Els Sondermeijer

