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ONS LAATSTE NIEUWS OVER:

onze mensen

Effe bijbeppen!
Wat gaan de
dagen, weken en
maanden snel als
je bij NB werkt! We
hebben met ons
allen zoveel verschillende activiteiten gedaan én voor zoveel verschillende klanten dat het ook nooit
verveelt! Zo hebben we in september
205.000 Afvalwijzers huis-aan-huis
verspreid! Na deze opdracht hebben
we ons gedurende vele ochtenden
om 6.00 uur verzameld om in de ochtendspits promotie voor de Deutsche
Bahn te maken!
Ook hebben we door heel Nederland
zo’n 400 sanitaire showrooms bezocht, om de designproducten van
Viega onder de aandacht te brengen.
Een heel andere soort promotie dus,
maar erg leuk om te mogen doen!
Ook de eerste beurzen hebben we
inmiddels achter de rug, de K2007 in
Düsseldorf, de BedrijfsAutoRai en
Europort Maritiem. Ook de voorbereidingen op (onder andere) de
Vakantiebeurs in januari zijn nu al in
volle gang! De komende weken gaat
onze aandacht uit naar onze Sinterklaasservice. Oók dit jaar komen de
Goedheiligman met zijn Pieten weer
graag bij u langs!
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AD Rotterdams Dagblad en
de Wereldhavendagen
Op 7, 8 en 9 september vierde de Wereldhavendagen haar dertigste editie. Dit jubileum kon niet onopgemerkt blijven. Want
ook de Rotterdamse haven bestaat dit jaar 75 jaar. ‘Werken aan
Wereldklasse’ was dit jaar het thema van de Wereldhavendagen:
de Rotterdamse haven is een haven van wereldklasse, die zich
blijvend zal ontwikkelen.

Hartelijke groeten,
Nathalie

AD Rotterdams Dagblad is traditiegetrouw sponsor van dit evenement. De krant organiseerde in
samenwerking met NB Promotions ook dit jaar weer een actie,
die deze keer erg ludiek en spectaculair was.

AD Adventure RIB tour
Op 8 en 9 september konden
bezoekers aan de Wereldhavendagen een spannende boottocht
meemaken in een zogenaamde
Rigid Inflatable Boat (RIBS). Deze
opblaasboten worden wereldwijd
gebruikt door reddingsdiensten,
de politie en de douane. Ze worden daarom ook wel de ‘superveilige 4x4 op het water’ genoemd.
In slechts enkele minuten en met
Wereldhavendagen / vervolg op pag. 2 
..........................................................................................

‘Duitsland Razendsnel’
Deutsche Bahn en het Duits Verkeersbureau startten begin
september de gezamenlijke actie ‘Duitsland Razendsnel’. Doel
van de campagne is om Nederlanders zover krijgen met de
trein (ICE) het nieuwe en moderne vakantieland Duitsland te
ontdekken.

Daarnaast hebben we de afgelopen
periode benut om NB Promotions op
te splitsen in twee bedrijven: NB Promotions BV, voor alle promotionele
activiteiten. En NB People BV, voor al
onze uitzendactiviteiten. Op deze
manier kunnen we iedereen nog
beter van dienst zijn. Dat geldt voor
onze opdrachtgevers, maar ook zeker
voor onze eigen NB-kanjers.
Kortom, we gaan 2008 met veel vertrouwen tegemoet!

www.nb-promotions.nl

Duitsland is al jaren onder de
Nederlanders een favoriet vakantieland. Niet alleen bierfeesten,
Bratwürste en Lederhosen maar
ook spannende architectuur,
trendy uitgaansgelegenheden en
hippe winkels. Zo vind je in Berlijn

de hotste clubs van Europa, wordt
Frankfurt vanwege alle moderne
wolkenkrabbers ook wel Mainhatten genoemd en vind je in
Düsseldorf op de “Kö” veel
moderne designwinkels.
In de eerste week speelden er al

ruim 1.500 mensen het spel op
www.duitsland-razendsnel.nl en
reden de medewerkers van NB
Promotions een week lang met
auto’s in ochtendspits. De boodschap op de auto’s - die bewustwording bij de automobilist moest
opwekken - luidde: “In de auto
spoor je niet” en “Met 300 km/u
rijd je pas echt relaxt.”
De campagne is ontwikeld door
Met Inspiratie. De actie op de
Nederlandse snelwegen was een
van de middelen om de bezoeker
naar de website te trekken en de
ICE te promoten.
Verder is een virale game ingezet,
die ondersteund is door e-mailmarketing. Ook worden 24.000
ansichtkaarten verspreid op diverse evenement in grote Nederlandse steden.
Judith Ploemen
www.metinspiratie.nl
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AD Rotterdams Dagblad en de Wereldhavendagen
verrassende wendingen werden
de bezoekers van Noord naar Zuid
gebracht. Er voeren per dag drie
boten af en aan. Bij verschillende
AD-verkooppunten was een speciale strippenkaart te koop, waarmee de bezoekers drie boottochten konden maken. Goed voor een
complete adrenalineshot voor

zowel de inzittenden als de toeschouwers!

Op herhaling in 2008
AD Rotterdams Dagblad heeft met
deze spraakmakende actie een
nieuwe invulling gegeven aan dit
evenement. Uit de vele positieve
reacties van de bezoekers bleek

dat dit initatief zeker voor herhaling vatbaar is. In 2008 zal AD
Rotterdams Dagblad de bezoekers aan de Wereldhavendagen
opnieuw kennis laten maken met
deze snelle en wendbare boten!
Annemiek Wiekamp
AD Nieuwsmedia

.........................................................................................................................
Ter gelegenheid van het 15-jarig
bestaan van NB Promotions waren
relaties van NB uitgenodigd voor
een leuk en leerzaam dagje vliegen. Hierbij mocht ik optreden als
de eigen NB-piloot! Het is geen
hele mooie zomer geweest, maar
toch konden we elke keer met
goed weer de lucht in.
’s-Ochtends werd er afgesproken
bij de vliegclub op Rotterdam
Airport. Onder het genot van een
kopje koffie kon ik alles vertellen
over de vluchtvoorbereiding.
Omdat we met dit soort toestellen
‘op zicht’ navigeren moeten de
weersomstandigheden aan een
aantal minima voldoen om de lucht
in te mogen. Zo moet het zicht voldoende zijn, mag de wolkenbasis
niet te laag zijn en mag ook de xwind component de limiet van het
toestel niet overschrijden. We hebben steeds een bestemming gekozen - Texel was populair. Ook
Midden-Zeeland stond hoog op
het lijstje - en de route en procedures voor onderweg bekeken. Ten
slotte de weight & balance. Het
toestel mag niet boven z’n maximum startgewicht komen, met vier
personen aan boord kon ik soms
niet de volledige 182 l aan brandstof meenemen.

Vlieg mee met NB
1157 kg, 10,8 m breed, 7,3 m lang, 2,2 m hoog, 220 km/u, 180 pk,
4-cilinder Lycoming… Geen grote en snelle sportwagen, maar
een vierpersoons Piper Archer II…
vertellen. Hoe vliegt een vliegtuig
nu eigenlijk? Hoe wordt de vlieghoogte gemeten? Wat voor instrumenten hebben we in de cockpit?
En dan ‘Ready for departure!’
Tower: ‘You’re cleared take-off
rwy06 mike-departure!’ Via de speaker werd er meegeluisterd naar
het piloten-jargon op de radio.

Melkfles, opletten dus!
Via Moordrecht, Woerden, langs
Utrecht richting het IJsselmeer.
Langs Jan Smit en Hoorn naar het

begin van de Afsluitdijk, waar de
‘corridor’ naar Texel begint. Op de
wat heiigere dagen vlogen we hier
soms door de spreekwoordelijke
‘melkfles’. Je ziet dan geen horizon, maar alleen water en lucht die
langzaam in elkaar overvloeien.
Goed navigeren dus!
Na de landing op de grasbaan van
Texel stonden de uitsmijters al op
ons te wachten. Heerlijk in het zonnetje op het terras, vliegtuigen
vliegen af en aan en parkeren letterlijk voor de deur, parachutisten

die hun kunsten vertonen, rosé (en
cola voor de piloot) erbij, wat wil je
nog meer?! En stoere praat van alle
vliegers natuurlijk.
Op de terugweg laten we het
eiland achter ons en vliegen we
langs de Noordzee-kust weer naar
het zuiden om na een klein uurtje
vanaf Hoek van Holland via de
Nieuwe Waterweg richting het centrum van Rotterdam te vliegen.
Over het hartje van de stad terug
naar ons eigen ‘veld’. Altijd spectaculair zo die havens en de skyline
vanuit de lucht.
Stuk voor stuk waren het voor ons
allemaal super mooie vluchten en
gezellige dagen! Bedankt!
Happy Landings!
Ralf Overduyn

Take-off
Na het indienen van het vliegplan
kon ik bij de ‘walk-around’ nog het
een en ander over het toestel zelf
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ENECO Tour 2007
probleem is trekken ze tijdig aan
Voor het tweede jaar in de ENECO
de bel.
Tour werken wij met een promoteOok op de feestavond voor alle
am van NB Promotions. Dat is
medewerkers was het promoteam
voor de drie dames een behooruitgenodigd. Er kwam werkelijk
lijke klus. Vroeg opstaan en dan
een verborgen talent van de drie
naar de start om wielrenpetjes uit
dames naar boven bij de karaoke:
te delen. Daarna met de bus naar
al die jonge Belgische jongemande finish, om ook daar de wielernen lagen aan hun voeten!
sportfans van een petje te voorzien.
Brenda, Iris en Sharon bedankt
Dagelijks hebben wij een paar
voor de prettige samenwerking en
keer contact gehad over de gang
jullie geleverde werk.
van zaken. De dames van NB
Promotions werken gelukkig zo
Lex de Bey
zelfstandig dat ik er nauwelijks
ENECO
omkijken naar heb. En als er een
...........................................................

‘Klakskes’ uitdelen

Lekker Alexandrium

De ENECO Tour 2007 zit erop. Van 21 t/m 29 augustus hebben we
het ook dit jaar erg naar ons zin gehad. De blauwe petjes waren
zeer gewild en ook de poncho’s vonden de eerste dagen gretig
aftrek. Al gauw hadden we in de gaten dat een petje in het
Vlaams een ‘klakske’ is en een poncho een ‘regenhoes’, dus met
de taal kwam het helemaal goed!
Dit jaar zat de wielertour iets
anders in elkaar. De start was in
Hasselt in België, terwijl de tour
vorig jaar voor het grootste deel
in Nederland plaatsvond. In
Hasselt begonnen we rond het
startpunt met het uitdelen van de
petjes en poncho’s. Gauw reden
we daarna naar de finish, die dag
in Eupen, om daar het uitdelen te
hervatten. Aan het eind van de
dag reden we naar ons hotel, vlakbij de startplaats van ‘de mannen’, voor de volgende dag.

Onze eigen tijdrit
De ENECO Tour was dagelijks via
Studio Sport te volgen. Natuurlijk
hebben we geprobeerd elke dag
even op tv te komen, maar of dat
is gelukt...? Op de laatste dag liep
alles even anders dan verwacht.
We kregen geen toestemming om

bij de finish inde buurt komen.
Met hulp van de organisatie ter
plaatse lukte het ons toch om het
voor elkaar te krijgen. Dat kon
echter alleen op één manier: door
de 30 km lange tijdrit in volgauto’s
achter de wielrenners aan te
scheuren! Het was een heel karwei om met onze bus door de kleine bochtjes te manoeuvreren.
Maar het was wel erg gaaf om
mee te maken!
Na deze actie zijn we snel aan de
slag gegaan met uitdelen. Toen
we klaar waren gaven we als dank
alle lieve mensen van de organisatie een dikke zoen. En in onze
bus zijn we gelukkig weer heelhuids aangekomen bij NB in
Rotterdam!
Brenda, Iris en Sharon
NB Promotions

zondag

07/10/07

Lekker Alexandrium

culinair genieten

Tussen 12.30 en 16.00 uur
verzorgt meesterkok Ad Janssen,
bekend van tv diverse heerlijke
culinaire kookdemonstraties.
Bovendien delen diverse tafeldames
deze smakelijke lekkernijen van
Alexandrium Shopping Center uit.

Kom en proef het Alexandrium
www.alexandrium.nl

De jaarlijks terugkerende proeverij ‘Lekker Alexandrium’ in het winkelcentrum Alexandrium Shopping Center blijft een succes. Zondag 7
oktober jl. kon de consument weer genieten van alle lekkernijen die
beschikbaar werden gesteld door de foodondernemers van Alexandrium
Shopping Center.
De NB-promotiedames stonden garant voor een perfecte presentatie in
de gedaanten van tafeldames. Gehuld in een speciaal ontworpen
kostuum, vertegenwoordigde elke tafeldame een eigen foodondernemer. Alleen al door deze bijzondere verschijning hadden de tafeldames enorm veel bekijks en natuurlijk werden de versnaperingen op
een ludieke wijze aan het winkelend publiek aangeboden.
Maar niet alleen de tafeldames met hun lekkernijen trokken veel
publiek, ook de bekende TV-kok Ad Janssen was van de partij. Hij
demonstreerde het publiek hoe je in een handomdraai lekker kleine
hapjes kon maken voor bijvoorbeeld een gezellige avond. Uiteraard
werden de hapjes met veel smaak geproefd.
Mede door de professionaliteit van de NB-promotiedames kunnen we
spreken van een geslaagde en smaakvolle dag!
Marty de Vries
Belangenvereniging Alexandrium Shopping Center
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Nathalie Boon

Medewerkers:

Monique Behage
Sandra Stougje
Andrea Hermann
Marcel Everaarts
Roos van Eijk
Amanda Visscher
Nathalie Boon

Vormgeving en eindredactie:
Druk:

In2vorm | Barchem
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.

Agenda NB Promotions

Even voorstellen!
Ik zal dit nieuwe gezicht even
voorstellen. Mijn naam is Roos, ik
ben 17 jaar en sinds 17 juli 2007
werkzaam bij NB Promotions als
telefoniste. Ik viel echt met mijn
neus in de boter wat betreft de
verhuizing want in die periode
had ik ruim de tijd om mijn nieuwe
collega’s beter te leren kennen!
Nu, een aantal maanden verder,
heb ik al een hoop promotiewerk
gedaan
voor
verschillende
opdrachtgevers. Verkleed schoenpoets uitdelen op de HYPOVAK in

de Amsterdamse RAI was daar
één van. De HYPOVAK is een heel
groot hypotheekcongres, waarbij
men netjes en strak in ’t pak loopt
dus mijn vrolijke act brak het ijs
een beetje. Er werd heel leuk op
mijn kostuum gereageerd en er
werden foto’s van me gemaakt
door een fotograaf. Het was een
hele gezellige dag en zo zullen er
vast nog veel meer komen bij NB!
Roos
NB Promotions

2007/2008
Vanaf 24 november t/m 5 december:
Sinterklaasfeesten bij bedrijven,
op scholen en bij verschillende
Winkelcentra door geheel Nederland
2, 16, 23 en 30 december:
Consumentenactie Winkelcentrum
Alexandrium Rotterdam
11 december: ‘Gouda bij
kaarslicht’ voor het AD
31 december: Sylvester Cross in
Amersfoort voor het AD
8 t/m 13 januari 2008: Vakantiebeurs in
de Jaarbeurs Utrecht voor het AD
11 t/m 15 februari: Sanitairbeurs VSK in
de Jaarbeurs Utrecht voor Viega
18 t/m 24 februari: ABN-Amro
Tennistoernooi in Ahoy’ Rotterdam
voor het AD, RTV Rijnmond en Eneco

Komt Sinterklaas
dit jaar ook bij
ú op bezoek?

Visign van Viega verovert Nederlandse
showrooms dankzij NB Promotions.

Zoals elk jaar, kunt u ook nu
weer via NB Promotions een
afspraakje maken met de
Goedheiligman. De Sint en
zijn Pieten komen graag bij u
langs! Scholen, winkelcentra,
bedrijven, particulieren en
non-profitinstellingen: niets
is hen te gek. Maar wees op
tijd, want hun agenda raakt
nu al weer vol!

Viega is een fabrikant van
hoog kwalitatieve aan- en
afvoertechniek in de sanitaire
branche. De producten zitten
vooral in de techniekkant, dus
achter de muur. Viega heeft nu
een productlijn ontwikkeld,
Visign, die voor de muur zit en
dus zichtbaar is in sanitaire
omgevingen.
Deze prachtige design productlijn
van afvoergarnituur voor bad,
wastafel, douche en bedieningplaten voor toiletdoorspoeling is
nu ook verkrijgbaar in Nederland.
Daarom is Viega een grote operatie gestart bij 400 showrooms
in de sanitairbranche, om meer
bekendheid te geven aan de
designproducten.

Eerste kennismaking
Het promoteam van NB Promotions heeft een toer door Nederland gepland met hun speciale
Viega Visign-auto. Zij presenteren
de artikelen in een prachtige displaykoffer en maken hiermee de
‘weg vrij’ voor afspraken van de

De meiden van NB gaan door heel Nederland voor Viega op pad.

salesafdeling van Viega Nederland. De eerste vier weken zijn
achter de rug en de tekenen voor
een succesvolle promotie- en
salesactie zijn gunstig.
Met heel veel plezier zien wij het
promoteam van NB Promotions
terug als hun hostesses onze
Viega-stand gaan bemannen op
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de VSK Beurs. Dit is de grootste
sanitairbeurs van Nederland, die
in Utrecht in februari 2008 plaatsvindt.
NB Promotions, alvast bedankt
voor jullie uitstekende prestaties.
Carl-Jan Jongen
Directeur Viega Nederland
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