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ONS LAATSTE NIEUWS OVER:

onze mensen

Effe bijbeppen!
Oeps… Dat is snel
gegaan: deze drie
maanden!!!
We hebben een
erg leuke periode
achter de rug, met
hele leuke beurzen,
activiteiten en acties. We begonnen
met de Vakantiebeurs én hoe kan je
nou beter het jaar beginnen dan met
mensen die allemaal in de stemming
zijn om op vakantie te gaan!
Ondertussen kregen we op kantoor
weer postzakken vol aangeleverd
met vakantiegids-aanvragen voor
onze dienst: responseverwerking.
Voor Life Style Fit moesten we de
actie een week opschuiven in verband met het slechte weer, maar
daarna heeft ons NB-team vier
weken lang in héél Rotterdam-Zuid
de goede (sportieve) voornemens bij
haar inwoners gepromoot.
Het ABN AMRO-tennistoernooi blijft
natuurlijk het mooiste, gezelligste,
leukste tennisevenement van heel
Nederland! Én als Rotterdamse ben
ik er trots op dat het dit jaar weer
een groot succes was voor iedereen.
Doordat AD is gefuseerd met verschillende kranten verzorgen we nu
ook de amateurvoetballotingen.
Behalve in het Stadhuis van
Rotterdam, nu dus ook in Den Haag
voor de Haagsche Courant en in
Schoonhoven voor het Groene Hart.
Ondertussen zijn er 40 uitzendkrachten fulltime aan het werk,
waarvan ook velen buiten ‘in het
veld’ én die hebben wat sneeuw-,
hagel- en plensbuien op hun hoofd
gehad. Daar neem ik natuurlijk mijn
petje vooraf!
DAMES én HEREN jullie allemaal
weer reuze bedankt. En... het voorjaar is nu eindelijk begonnen, geniet
er van!
Vrolijke Paasdagen!
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Sportief op weg naar The Final
Op vrijdag 13 april organiseert
Sport en Recreatie in Ahoy’
Rotterdam het evenement The
Final voor leerlingen uit het
voortgezet onderwijs. Rotterdamse leerlingen van 13 tot en
met 17 jaar kunnen in Ahoy’
van 9.00 tot 17.00 uur sporten,
gamen, dansen en nog veel
meer. Je hoeft je van tevoren
niet aan te melden om mee te
doen aan The Final en de toegang is natuurlijk gratis!

Flyers
Om zoveel mogelijk jongeren naar
het evenement te trekken zijn
verschillende acties bedacht. Zo
heeft een flyerteam van NB
Promotions flyers uitgedeeld op
verschillende scholen in Rotterdam. Op de flyers staat een

De flyers waren echt bij iedereen een succes, de response via de website daardoor enorm!

gestegen. Nieuws-gierig geworunieke code waarmee de leerlinden? Neem een kijkje op de webgen via de internetsite www.thefsite of kom langs op
inalrotterdam.nl een Nintendo Wii
13 april in Ahoy’ Rotterdam!
kunnen winnen. Nadat het flyerteam de flyers op de scholen had
Danielle Schuitemaker
uitgedeeld, is het bezoekersSport en Recreatie Rotterdam
aantal van de website explosief
...........................................................

Wie wil er nu niet winnen?

Via de gemeente Rotterdam
(Sport en Recreatie) kreeg NB
Promotions de opdracht om
scholen in de regio Rotterdam
te bezoeken. Op 13 maart staat
er namelijk speciaal voor de
jeugd een leuk (gratis) sportevenement in Ahoy’ Rotterdam
gepland. Dit evenement heet
The Final en hierin staan sporten spelplezier centraal.

Iris en ik hebben een week lang
kriskras door Rotterdam gereden
en vele scholen bezocht om de flyers voor The Final uit te delen. De
mensen die we spraken waren
over het algemeen heel positief.
We hebben veel flyers persoonlijk
aan gymleraren en -leraressen
kunnen afgeven. Zij waren natuurlijk erg enthousiast. Op één
school was er toevallig net een
sportproject van start gegaan. De
leraar die wij daar aan hebben
kunnen spreken was daarom ook
erg blij met de flyers van The
Final.
Ook ontmoetten we een paar
aardige dames van een schoolreceptie, die ook meteen voor
zichzelf checkten of ze de prijs (de
Nintendo Wii) hadden gewonnen.

Iris en ik vonden dit wel erg grappig. Zowel jong als oud vond de
actie dus erg leuk!

Veel positieve reacties
De laatste dag kwamen we nog bij
de school waar de vader van Iris
les geeft. Op deze school (het
Emmaus College) hebben we ook
nog een leuke foto met de leerlingen en de flyers kunnen maken.
De foto is bovenaan de pagina
afgebeeld! Wij hebben het deze
week in ieder geval erg naar ons
zin gehad. We hebben heel veel
positieve reacties op de flyers
gekregen en weten daarom zeker
dat The Final een groot succes zal
worden!
Sharon
NB Promotions

Nathalie
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Ter gelegenheid van de start
van het nieuwe kampeerseizoen organiseerde Vervat
Rotterdam in samenwerking
met NB Promotions weer het
jaarlijkse prijzenfestival.
Vanaf het evenementenpodium in
de showroom aan de Stadionweg
vond de presentatie plaats. Elke
bezoeker kon gratis meedoen met
een lucky number, maar moest
zich wel eerst inschrijven bij
Sharon. Andrea en Trudy deden
de zes trekkingen in het weekend

Prijzenfestival bij Vervat
van 24 en 25 maart. Het was
één groot feest. Honderden deelnemers verzamelden zich rond
de partytent die óp het podium
stond, met daaronder alle prijzen. Van campingstoel tot 1 week
gratis kamperen in de Ardennen.

Showmaster Andrea
Er waren maar liefst 15 prijzen per
trekking. Het was zo druk dat

onze geluidsinstallatie goed van
pas kwam. Andrea verving
Nathalie. Als een ervaren showmaster leidde ze het spel. Klanten
(jong en oud), maar ook Vervatmedewerkers trokken de balletjes
uit de grote ton en de aanwezige
kinderen werden extra beloond
met een leuke attentie.
Alles bij elkaar was het een zeer
geslaagd weekend, want ook de

kassa's van de kampeersupermarkt rinkelden volop. En dat is
natuurlijk niet onbelangrijk!
Tot het volgende prijzenfestival
zou ik zeggen, met veel lof en
dank voor de gastvrije dames van
het NB-sterrenteam.
Bram Vervat
Vervat Kampeer en Caravan Groep

Het prijzenfestival van Vervat was ook dit jaar weer een groot succes, de dames van NB Promotions waren er maar druk mee!

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

Wie wil dat nu niet, gratis naar de Ardennen...
Ook dit jaar verzorgde NB Promotions het prijzenfestival voor
Vervat Kampeer en Caravan Groep aan de Stadionweg in
Rotterdam. Een heel weekend lang mochten wij de mensen weer
gelukkig maken met mooie prijzen. Op beide dagen gaven wij
zelfs een vakantie voor vier personen weg.
De gelukkige winnaars mochten
een week op kosten van Vervat
een hele week kamperen in de
Ardennen. En wie wil dat nu niet?
Verder waren er drie reguliere
trekkingen per dag waarbij men

bijvoorbeeld een mega coolbox,
serviesbox voor vier personen
of een set luie klapstoelen kon
winnen. De mensen konden meedoen door een kaartje in te vullen
met hun naam en adres. Het was

érg druk, érg gezellig en zelfs het
weer werkte dit jaar goed mee.
Dit was de tiende keer dat wij dit
festival voor Vervat mochten verzorgen en we vinden het altijd
weer leuk om alle oude bekenden
te zien en te spreken. Dit geldt
voor het personeel van Vervat
maar ook zeker voor de vaste
klantenkring.
Andrea presenteerde het geheel

als professionele showmaster en
Sharon en ik waren de ‘Leontien
Ruiters’ … We hebben samen erg
veel lol gehad.
Na afloop kwamen er zelf mensen
persoonlijk bij meneer Vervat
langs om hem te bedanken!
Tot ziens, waar dan ook!
Trudy
NB Promotions
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AD Reiswereld profileert
zich als sterk merk
op de Vakantiebeurs
Dat AD Reiswereld reizen
dichterbij brengt merken de
lezers aan de zware plof
waarmee het AD elke zaterdag op de mat valt. Met maar
liefst 24 kleurrijke pagina’s
ontwikkelde AD Reiswereld
zich in korte tijd tot dé reiskrant van Nederland.

Reden om tevreden te zijn? Een
beetje wel. Maar echt tevreden zijn
de makers van AD Reiswereld pas
als er een nog bredere doelgroep
bereikt wordt. Dat verdient het
katern. Deze gelegenheid kwam in
de tweede week van januari: de
Vakantiebeurs in Utrecht.

Nieuwe stand
Een reiskrant met allure! Een
inspiratiebron voor liefhebbers
van lange reizen maar ook wekelijks verrassende weekendtrips en
dagtochten.

We grepen deze kans en lieten
een stand ontwerpen waar je niet
omheen kon. Ons enthousiasme
werd beloond en er verrees een
torenhoge stand in vrolijke kleu-

ren. Van alle kanten lokte een
metershoge afbeelding van AD
Reiswereld de bezoekers naar de
stand.

Foto-actie en cocktails
De nieuw ontworpen beursstand van AD Reiswereld sprong behoorlijk in het oog.

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

ABN AMRO World
Tennis Tournament
Van maandag 19 februari t/m
zondag 25 februari 2007 vond
in Ahoy’ Rotterdam alweer het
34e ABN AMRO World Tennis
Tournament plaats.
AD NieuwsMedia had ook dit jaar
weer de beschikking over een 10persoons loge en een hospitality
unit in het prachtige VIP-dorp.

In de watten gelegd
Dit toernooi wordt door ons
gezien als een uitstekend platform om zakelijke relaties aan te
halen en wordt daarom door AD
NieuwsMedia ingezet om adverteerders van het AD uit te nodi-

gen. Zo worden de contacten tussen de Account Managers en hun
relaties natuurlijk sportief verstevigd. Voor de bemanning van de
hospitality unit wordt al jaren
gebruik gemaakt van de diensten
van NB Promotions. Elke dag werden onze gasten weer enthousiast door de ‘meiden van NB’ in de
watten gelegd. Wij hebben dan
ook weer veel positieve reacties
gekregen van onze klanten! Dus…
Nathalie, Linda, Karin, Andrea,
Monique en Sharon… wederom
heel erg bedankt!
Jacqueline de Roo
AD NieuwsMedia

De bezoekers werden beloond
met talrijke activiteiten. Ten eerste een spectaculaire foto-actie,
waarbij lezers op de voorpagina
van AD Reiswereld kwamen te
staan, met tekst en achtergrond
naar keuze!. Hierboven zie je een
goed voorbeeld met het promotieteam van NB Promotions in de
hoofdrol!
Verder was er elke middag ook
een cocktailuur! Een uurtje dat
vele bezoekers van de beurs niet
ontgaan is. De cocktails waren
niet aan te shaken!

Prijswinnaars
Ook konden lezers meejureren
voor de beste vakantiefoto. Op de
stand werden maar liefst 1.859
stemmen uitgebracht!
Op zondagmiddag waren alle
prijswinnaars aanwezig en werd
de winnende foto door Jan Bonjer,
Hoofdredacteur AD, bekend gemaakt.
Tijdens de beurs was de redactie

van AD Reiswereld in de stand
‘life’ aan het werk. Bezoekers en
adverteerders kregen hierdoor
een kijkje in de keuken en waren
volop in de gelegenheid om
vragen te stellen, die de redactie
natuurlijk met alle plezier beantwoordde.

Standbemanning
De stand werd de hele week
bezet door de dames van NB
Promotions. Omdat zij al 14 jaar
voor ons op de Vakantiebeurs
staan, waren zij absoluut een
verlengstuk voor ons.
Ze wisten vele bezoekers naar
de stand te trekken door ze uit
te nodigen voor één van de
activiteiten of gewoon voor een
kopje koffie. Daarbij waren ze als
vanzelfsprekend uitermate gastvrij en was de samenwerking met
de collega’s van het AD perfect!
De volgende stap is nu al gezet.
Vanaf vandaag kan niemand
meer om AD Reiswereld heen!
Femke van Egmond

3
NB Promotions • onze mensen • sales • promotie • reclame • advies • responseverwerking

Een sportief 2007
met Life Style Fit
Het nieuwe jaar is alweer een
tijdje ingegaan maar zoals
altijd gaat dit gepaard met
vuurwerk, knallende kurken
en natuurlijk… veel goede
voornemens! Gezond leven
is dé trend van het moment
en om dat voornemen nu
eens écht te realiseren bood
de Rotterdamse sportschool
Life Style Fit de helpende
hand.

In januari en februari zijn wij, de
promomeiden van NB Promotions, de IJsselmondse straten
opgegaan om de Rotterdammers
een GRATIS weekje sportschool
aan te bieden. Warm aangekleed
in een felrode bodywarmer spraken we het winkelend publiek op
de Spinozaweg, het Prinsenplein
en winkelcentrum Keizerswaard
aan. We kregen veel positieve
reacties en hebben ook erg ge-

lachen om de grappige maar eerlijke antwoorden van de wat minder fanatieke sporters. Helaas
moesten we tot de conclusie
komen dat de goede voornemens
voor 2007 met het verstrijken van
de weken steeds verder wegzakten. Gelukkig kon onze actie toch
een aantal mensen motiveren om
er dit jaar écht tegenaan te gaan.

En nu even over mijzelf
Voor mij was dit de tweede
opdracht voor NB Promotions.
Afgelopen zomer heb ik mijn
VWO-diploma gehaald en ben ik
drie maanden naar Zuid-Afrika
geweest voor ontwikkelingswerk.
Toen ik terug kwam in Nederland
waren helaas alle opleidingen al
gestart en dus besloot ik dit jaar
te gebruiken om nieuwe ervaringen op te doen. Ik ben hard aan
het werk gegaan en heb heel veel

nieuwe dingen geleerd. Onder
andere bij NB waar ik naast het
Life Style Fit-project ook heb meegewerkt tijdens de Vakantiebeurs
en het ABN AMRO-toernooi. Ik
vond het allemaal superleuk!
Toch bleef ook het reizen kriebelen en toen kwam de expeditie
China op mijn pad... Ik stap 31
maart op het vliegtuig naar
Beijing! Samen met veertien
andere Nederlandse jongeren
gaan we eerst drie weken Chinees
leren om vervolgens zes weken
lang ontwikkelingswerk te doen in
een weeshuis en op een dorpsschool op het platteland. Dus in
de volgende NBusiness kun je een
verslag vanuit het Verre Oosten
van mij verwachten!
Karen
NB Promotions

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

NB Promotions verovert Den Haag!
In maart was het voor AD Haagsche Courant, één van de acht
koptitels van het AD, topdrukte op het gebied van sport. Het AD
sponsort veel evenementen op het gebied van hardlopen en
voetbal. In de regio Den Haag kwamen beiden aan bod in maart.
Niet alleen werd het startsein
gegeven voor een door het AD
zelf georganiseerd amateurvoetbaltoernooi, ook de AD 10 km
loop tijdens de City-Pier-City vond
plaats. Op pagina 5 lees je er
meer over. NB Promotions was er
natuurlijk ook weer bij om de evenementen van het AD te ondersteunen.

Op 26 mei zal bekend zijn wie de
winnaar is. In Den Haag is de 1e

loting, die plaatsvindt in de
bedrijfskantine van AD Haagsche
Courant, een gezellige reünie voor
de amateurclubs uit de regio.

Hoge opkomst
NB Promotions verzorgde de

Catering
NB Promotions maakte de avond
mede tot een groot feest. De catering was in zeer goede handen bij
de geweldige gastvrouwen van
NB. Wij hadden natuurlijk niet
anders verwacht van zo’n ervaren
team!

AD Haagsche Courant Cup
Op 13 maart vond de 1e loting
plaats van het toernooi om de
befaamde AD Haagsche Courant
Cup. Hiermee werd het startsein
gegeven voor het grootste
amateurvoetbaltoernooi in de
regio Den Haag. Dit jaar dingen
101 clubs mee om de felbegeerde
AD Haagsche Courant Cup.

gehele bediening en catering in
de avond. Dus dat werd genieten
van heerlijke appelkanjers, tapas
en vele andere lekkere hapjes en
drankjes. De avond was een groot
succes, niet alleen vanwege de
gezelligheid en de hoge opkomst
van voetballend Den Haag, maar
ook vanwege de goede verzorging
door NB Promotions.

Kortom, een beter startsein voor
de AD Haagsche Courant Cup
2007 was er niet!

De gehele catering was natuurlijk in goede handen bij de goedlachse meiden van NB Promotions.

Irene Frankhuijzen
Sponsoring & Promotie AD
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City-Pier-City
Alweer een evenement waar
NB Promotions bij betrokken
was, vond plaats op 17 maart:
de City-Pier-City.

uit, gericht op hardlopen met de
leuke slogan: “Voor jou loop ik
wel warm”.

Tevreden terugkijken
Het AD heeft binnen de City-PierCity een eigen loop geadopteerd:
de AD Haagsche Courant 10 km
Loop. Tijdens het evenement was
het AD volop zichtbaar als
sponsor. De deelnemers van de
AD 10 km loop hadden een 'AD
Haagsche Courant' startnummer
en uiteraard waren er ook doeken
van het AD langs het parcours te
vinden.
De dames van NB deelden tasjes
en de nieuwe boomerangkaarten

Ook werden er veel supportersvlaggetjes uitgedeeld aan het
publiek dat bij de start en finish
aanwezig was. In een mum van tijd
was echt álles weg!
Het was dus een zeer succesvolle
maand in Den Haag voor AD
Haagsche Courant op het gebied
van sponsoring. We kijken er dan
ook erg tevreden op terug!
Irene Frankhuijzen
Sponsoring & Promotie AD

De NB-meiden tijdens de City-Pier-City... ze stonden al snel zónder AD-tasjes.

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

Hup met de beentjes
Op zaterdagochtend 17 maart was de 33e editie van de CityPier-City Loop in Den Haag. Dit leuke evenement mochten
we (Brenda, Tamara en ik, Sharon) namens het AD ondersteunen met een leuke promotionele actie.
De City-Pier-City Loop is een jaarlijks evenement waar iedereen
aan kan deelnemen. Voor de
kinderen was er bijvoorbeeld de
1-kilometerloop met Ernst en

Bobbie (maar wáár was toch de
rest?), die zelf ook sportief meeliepen. Voor de wat oudere jeugd
was er een loop van 2,5 kilometer.

Gratis dikke zaterdageditie
De volwassenen liepen de halve
marathon, die vanuit het centrum
van Den Haag naar Scheveningen
(de Pier) en weer terug naar het
centrum voerde.

de extra dikke zaterdageditie
van het AD in zat.

Goed herkenbaar
Ook deelden we leuke kaarten
en vlaggetjes van het AD uit. Het
was erg leuk om te zien dat er
zoveel mensen met een leuke
tas of vlaggetje van het AD liepen. Natuurlijk waren wij ook
zelf als het promotieteam van
AD waren goed herkenbaar met
onze AD-jas en petjes. We hebben deze dag heerlijk zonnig
weer gehad en de reacties van
de mensen waren zeer positief.
Vooral de tasjes van AD gingen
als een trein. Kortom, alweer een
geslaagde AD-actie!

We hebben veel leuke tasjes uit Sharon
kunnen delen, waar onder andere NB Promotions
........................................................................................................................

Watermeterproject voor Meter365 met succes afgerond!
Drie jaar geleden heeft Meter365
BV, dochteronderneming van
Eneco Energie, een opdracht verkregen voor het wisselen van ca.
50.000 stuks watermeters in het
verzorgingsgebied van Evides.

Het projectmanagement is uitgevoerd door Meter365, de uitvoering twee jaar lang door Eneco
Infra en het laatste jaar door
Tempus Delgas uit Delft.
Dit is eveneens een dochteronderneming van Eneco Energie.
Voor de contacten met de klanten
is gebruik gemaakt van het callcenter van NB Promotions.
Ook hebben medewerksters van
NB Promotions de laatste twee
jaar de werkvoorbereiding en
planning verzorgd. Ook de dagelijkse aansturing van de monteurs
is verzorgd door medewerksters

van NB Promotions. De meiden
van NB, Monique, Andrea en
José hebben er een mooi stukje
werk van gemaakt.
De samenwerking en contacten
tussen callcenter, projectgroep,
Eneco Infra en Tempus Delgas is
voorspoedig en altijd in een
prettige sfeer verlopen.
Het resultaat is een zeer tevreden klant. Op 31 december
2006 is het wisselproject door
Meter365 definitief afgesloten.
Henk Barendrecht
Chef werkvoorbereiding,
Meter365

Ook Andrea, José en ik hebben
het erg leuk gevonden om dit project twee jaar te mogen begeleiden. We hebben op deze manier
kunnen zien hoe de begeleiding
en planning van een project werkt
en daar hebben we veel van
geleerd.
Het samenwerken met ‘onze’ leiding van Meter 365 is altijd prettig
verlopen en omdat NB Promotions
het callcenter voor ’t project was
hadden we toch nog dagelijks
contact met onze collega’s.
Monique
NB Promotions
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Onze NB-collega Iris was even
weg en maakte een rondreis
door het mooie Nieuw-Zeeland
en wat later óók door Australië
en Indonesië. Hieronder volgt
het laatste deel van haar reisverslag!
Nou ik ben er weer, na vijf maanden reizen was het tijd om naar
huis te gaan.. Maar wat een ontzettend stoere reis is het geweest
zeg, wow! In Nieuw-Zeeland zijn
we inderdaad op de boerderij
gaan werken maar we hielden dit
maar een weekje vol... Wat een
ontzettend vies gezin was dat zeg.
Na de boerderij snel weer te
hebben verlaten zijn we een zesdaagse trektocht gaan maken
door het Abel Tasman Park. Dit
was echt prachtig maar ook
behoorlijk zwaar. Met een rugzak
op lipen we in de felle zon heuvels
op en af, door bossen struinen,
we zijn wel zeker tien keer omgevallen!

Skydiven
Na dit avontuur zijn we in Franz
Josef gaan skydiven, in Queenstown gaan tandemmountainbiken en in Kaikoura met dolfijnen gaan zwemmen! Echt geweldig allemaal.

Medewerkers:

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

Vormgeving & 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 B.V. © 2007.

Iris, down under 2
part

Na Nieuw-Zeeland was het hoog
tijd om Australië aan te doen.
Bij familie van Fleur, die vlakbij Melbourne wonen, zijn we
vier weken ingetrokken en hiervan
hebben we twee weken kersen
geplukt. Jeetje wat was dat zwaar
zeg! Bij 38 graden Celsius met een
honderd kilo zware ladder sjouwen, daarmee in bomen klauteren
en in no time zoveel mogelijk
kersen plukken! Maar het verdiende best goed. Zo goed dat we
besloten na deze twee weken met
een andere vriendin, die we in
Nieuw-Zeeland al ontmoet hadden, een camper te huren om mee
over Tasmanië te cruisen... Dit was
echt ongelofelijk leuk, maar zo'n
camper waren we niet echt
gewend! We zijn ermee een veel te
lage parkeergarage ingereden en

ook nog tegen een boom aangereden! Maar goed: “That’s part of
the game, mate!”.

Indonesië
Na Tasmanië zijn Fleur en ik weer
met zijn tweeën verder gaan
reizen. Via Sydney zijn we doorgegaan langs de Oostkust tot aan
Cairns om vervolgens naar het
Indonesische Bali te vliegen waar
we onze laatste twee weken hebben doorgebracht! Geweldig was
dit! In Australië hebben we erg op
ons geld moeten letten en hebben
we zo ongeveer alleen op water
en brood geleefd. Maar nu konden we voor 3 euro een gigantische maaltijd krijgen met een
supergroot glas uitgeperst sap
erbij! Heerlijk! En aangezien de
Balinezen ook wel zagen dat we

niet van hier waren werd ons dan
ook echt van alles aangesmeerd!
Transport, transport! Of een massage? Een manicure? Oooh jeetje,
wat was dat vermoeiend zeg!
Nadat we lekker veel souvenirs
hadden gekocht en al onze kleren
hadden weggegooid, gingen we
met het vliegtuig weer naar huis.
Zeventien uur later werden we
opgewacht door vrienden en familie met spandoeken, bloemen en
balonnen. Echt geweldig!
Nu ben ik weer thuis en ik moet
zeggen dat dat wel even wennen
is. Maar dit komt vast snel weer
goed!
Dikke kus,
Iris
NB Promotions

..........................................................................
Trudy ging Sarah zien, werd dus
50 jaar en dát laten wij niet zo
maar voorbij gaan... dat vraagt om
een feestje! Om 4.30 uur stonden
Sandra, Andrea en Nathalie in de
keuken een uitgebreid verrassingsontbijt te smeren! Om 6.00 uur
‘s morgens verzamelden we ons
met 25 collega’s bij haar voor de
deur! Niet alle collega’s hebben
even goed kunnen uitslapen, maar
wát een lol hebben we gemaakt.
Met een hoop lawaai hebben we
haar uit bed gehaald! Lieve Tru…
we hopen dat we met z’n allen nog
lang van je mogen genieten!

Trudy 50 jaar!

Agenda NB Promotions

2007

8 april: 1e Paasdag:
Feyenoord-Groningen
Voor het AD Rotterdams Dagblad,
tatoeages plakken bij de kids
op het familie-vak
9 april: 2e Paasdag
Marathon te Utrecht, promotie van
AD Utrechtse Courant
29 april: Nacht van Oranje
15 jaar NB… dat wordt een knalfeest!
6 mei: Consumentenactie in winkelcentrum Alexandrium Rotterdam
12 mei: Moederdagactie in winkelcentrum Alexandrium Rotterdam

Zoenen van al je collega’s!
Zo! Eerst moeten we ff bijkomen hoor!
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