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ONS LAATSTE NIEUWS OVER:

onze mensen

Effe bijbeppen!
De laatste keer
dat ik deze column
schreef was het
begin december
en zaten we net
voor al onze Sinterklaasfeesten. En
nu zitten we alweer aan het einde
van maart en bovendien nog midden
in de sneeuw! Normaliter lopen we in
het voorjaar in truien met een
bodywarmer, maar nu lopen onze
promoteams echt nog in de dikke
winterjassen! Maar ik weet zeker dat
het zonnetje weer snel voor iedereen
zal gaan schijnen!
De afgelopen maanden hebben we
veel verschillende beurzen gedraaid.
In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam,
’s Hertogenbosch én voor zeer diverse opdrachtgevers. Afwisselend
werk dus en dat maakt het altijd
interessant en leuk.
Soms bemanden wij de informatiebalie van een beurs, dan weer deden
we de totale catering op een beursstand én soms mochten we ons
beste beentje weer voorzetten als
VIP-hostess op de mooiste evenementen. Het waren de drukste tijden
van het jaar voor onze promoteams,
maar ook absoluut de leukste tijden!
En nu gaan we ons weer richten op
alle buitenevenementen, dus op
naar het mooie weer!
Sinds januari zijn wij ook verantwoordelijk voor het callcenter van de
Stichting Batterijen. Dus als je het
0800-infonummer belt, dan krijg je
ons aan de lijn! Hiernaast en op
pagina 2 lees je er alles over.
En vanaf nu kunnen jullie ook je lege
batterijen bij ons inleveren, dan krijg
je meteen een verse kop koffie!
Tot ziens!!!
Vrolijke groeten,
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Stibat besteedt activiteiten
uit aan NB Promotions
Dolle pret op de RAI waar men zich bij Stibat
kon laten fotograferen in een zelfgekozen
achtergond.

Na een paar jaar geleden een aantal leuke acties in de grote steden met elkaar te hebben gedaan, heeft Stichting Batterijen
(Stibat) sinds begin dit jaar het callcenter van NB Promotions
ingeschakeld om als eerste aanspreekpunt te fungeren voor alle
telefoontjes die voor Stibat op haar gratis 0800-nummer
binnenkomen.
Stichting Batterijen is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de inzameling
en recycling van lege batterijen.
Onze organisatie heeft veel
(potentiële) contacten: bij 12.000
winkels, 4.700 basisscholen en
zelfs 500 campings staan onze
inzameltonnen voor al die batterijen (waarvan we er meer in huis
hebben dan we denken). Ook zijn
ruim 800 importeurs van batterijen bij ons aangesloten en hebben
wij contracten met afvalinzamelaars die voor ons bij alle gemeentedepots batterijen ophalen.
Omdat Stibat stevig aan de weg
timmert met allerlei mediacampagnes en regelmatig persberichten verstuurt, roept ook dat nog
reacties op van diverse partijen.
Met zo’n uitgebreid netwerk van
relaties, wordt er dus ook veel
naar Stibat gebeld.

Na twee maanden kunnen we
constateren dat alles prima verloopt. Voor NB Promotions hebben we een Q&A gemaakt, zodat
de agents een aantal veel voorkomende vragen direct kunnen
beantwoorden. Ook alle telefoontjes van inleverpunten die melden
dat hun inzamelton vol is, worden
door NB Promotions afgehandeld

en aan Stibat gerapporteerd.
Voor specifieke vragen of bellers
hebben we gekozen voor het
zogenoemde ‘warm’ doorverbinden: NB Promotions meldt een
beller bij het secretariaat van
Stibat aan, die deze vervolgens
naar de bestemde persoon verder
doorverbindt. Dit systeem werkt
voor ons perfect: alle soorten vragen kunnen op die manier direct
worden afgehandeld zonder dat
we terug hoeven te bellen.
Stibat heeft NB Promotions ook
ingeschakeld om onze stand op
de Huishoudbeurs te bemannen.
Van 9 tot en met 17 februari vond
dit jaarlijks terugkerend gebeuren
plaats in de RAI te Amsterdam.
Wij hadden op onze stand
een paar leuke activiteiten om
‘traffic’ te genereren, zodat wij
onze boodschap konden communiceren. Een groot succes was de
fotostudio waar men zich kon
laten fotograferen in een zelfgekozen achtergrond. Dolle pret
bij de bezoekers, die op zo’n dagje
Stibat | vervolg op pagina 2 | 

George Clooney was er ook en mocht met
Nathalie op de foto, de mazzelaar!

Nathalie
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NB Promotions verspreidt Cobouw
Cobouw, hét dagblad voor de bouw, verschijnt 5x per week.
Cobouw wordt gelezen door managers en beslissers in de hele
bouwkolom. Denk aan projectontwikkelaars, architecten, aannemers, toeleveranciers, gemeenten en woningcorporaties.
En verder iedereen die een professionele relatie heeft met de
bouw. Cobouw biedt actueel nieuws op politiek, economisch,
financieel en sociaal terrein.
Om de abonneewerving nog een
extra impuls te geven, laat
Cobouw zich steeds meer zien op
bouwbeurzen in Nederland. Om
de naamsbekendheid op peil te
houden. Om de accountmanagers
van prospects te voorzien (met
een eigen stand als thuisbasis) en
uiteraard om (proef )abonnees te
werven.

Uitdelen op vele beurzen
NB Promotions is de afgelopen
maanden vaker ingezet om die
(proef )abonnees binnen te halen.
Daarbij hebben diverse enthousiaste dames én heren van NB
actief de Cobouw uitgedeeld aan
de standhouders en bezoekers
van de beurs. Denk daarbij aan
beurzen zoals De Nationale
het programma. Met de enthousiBetondag, GevelTotaal, Bouwaste mensen van NB Promotions
beurs Zuid-Nederland en de VSKontkomt geen bezoeker aan het
beurs. Naast de actieve sampling
meest recente nummer van
van Cobouw bemanden de menCobouw! Ik kijk er weer naar uit.
sen van NB Promotions waar
nodig onze stand.
Hans Luisman
Binnenkort staan de Nationale
Marketing Cobouw
Carrièrebeurs en de BouwRai op
Op vele beurzen waren de dames en heren van NB Promotions actief aan de slag voor CoBouw.
.........................................................................................................................
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uit wel in waren voor een vrolijke
of grappige foto. Ze stonden er
letterlijk voor in de rij! De mensen
van NB Promotions hadden
daardoor volop de gelegenheid
om ze aan te spreken en een spe-

ciaal cadeautje te overhandigen
mét natuurlijk alle informatie over
de inlevercampagne voor batterijen. Ook hielpen de vrouwen en
mannen van NB Promotions
bezoekers bij een computertermi-

nal, waarop het antwoord op een
prijsvraag kon worden ingevuld.
Zo’n 15.000 mensen hebben zij tijdens de beursperiode aangesproken, materiaal overhandigd, vragen beantwoord en geassisteerd

bij de computer. De mensen van
NB Promotions hebben hun taak
prima vervuld!
Frans de Buck,
Stichting Batterijen
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Viega Nederland presenteert
zich iedere twee jaar op de
grootste sanitairbeurs van
Nederland de VSK in de
Jaarbeurs in Utrecht. Van 11
t/m 15 februari waren de hallen van de Jaarbeurs het decor
voor alle fabrikanten uit de
sanitairbranche en natuurlijk
was Viega aanwezig met een
grotere stand dan ooit.

De VSK 2008: voor Viega
een zeer geslaagde beurs

Viega Nederland, onderdeel van
Viega Internationaal met haar
hoofdzetel in Duitsland, kwam
ook dit keer weer met veel
noviteiten. Om dat goed te
demonstreren was dit keer de
beursstand van Viega extra groot
opgezet en dat heeft uiteindelijk
ook meer bezoekers aan de
Viegastand gebracht dan ooit
tevoren.

Visign
Met de complete Visignserie, het
designsegment van Viega met
prachtige bedieningsplaten voor
het toilet, design afvoergoten
voor de doucheruimten en afvoergarnituur voor baden en wastafels, stal Viega de show.
Daarnaast werden ook de nieuwste Pressguns gedemonstreerd in
de perstechniek.

Viega Nederland presenteert zich iedere twee jaar op de sanitairbeurs VSK, de belangstelling was ook dit jaar zéér groot. De dames van NB Promotions
waren er dus de hele week druk mee om iedereen tijdig van een hapje en drankje te voorzien.

De grootste noviteit was de introductie van het vloer- en wandverwarmings- en koelingssysteem

Fonterra. Met dit unieke modulair systeem is razendsnel een
vloer- of wandverwarming te
installeren en natuurlijk helemaal
passend in de systeemwereld
van Viega, dus extra gereedschappen e.d. zijn niet nodig.

Vaste partner

catering) werd weer optimaal verzorgd door de kanjers van NB
Promotions, onze vaste partner
op dit soort evenementen,
waardoor onze gasten niet alleen
verrast door de noviteiten, maar
ook tevreden over de perfecte
catering terug kunnen kijken op
een zeer geslaagde VSK 2008.

De duizenden installateurs, groothandelaren en geïnteresseerden
die de Viega-stand in die week
hebben bezocht werden ook
voorzien van een drankje, een
hapje of een lunch met verschillende soepen, broodjes e.d.

Wij zijn in ieder geval in zakelijk
en organisatorisch opzicht weer
zeer te spreken over deze beurs
en de mensen die ons geholpen
hebben dit wederom te organiseren.

De hele standbezetting in het Carl-Jan Jongen
verzorgende gedeelte (horeca en Directeur Viega Nederland
.......................................................................................................................

ABN AMRO World Tennis Tournament
Ook dit jaar had AD NieuwsMedia
weer een 10-persoons loge en een
privé unit in één van de mooiste
tennis VIP-dorpen ter wereld tijdens het ABN AMRO World Tennis

Tournament. Net als voorgaande
jaren hebben wij ook deze keer
weer van de diensten van NB
Promotions gebruik gemaakt voor
de bemanning van de hospitality

unit. Overdag werd er opgestart
door Iris en Nathalie waarna
Marcel ’s avonds keurig gekleed
in pak het stokje van Iris overnam.

Leuke reacties
Wederom hebben we vele leuke
en lieve reacties gehad van zowel
onze eigen accountmanagers als
van hun gasten over de wijze
waarop ze door de gastvrouwen
en gastheer in de watten gelegd
zijn.
Nathalie, Marcel en Iris… weer
heel erg bedankt! Volgend jaar
reken ik weer op jullie!
Jacqueline de Roo
AD NieuwsMedia
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Hou GRIPP op uw buitenreclames...

GRIPP is de nieuwe naam van de klanten van GRIPP door de De hele actie was perfect ge- planning en uitvoering van de NB
afdeling Concessies van de PK hostessen van NB Promotions timed: een nieuwe naam, een kanjers.
Mediagroup, specialist in out of verwend met een prachtige nieuwe website, start van het
home reclame. Ter introductie van bloemstuk van paarse krokussen voorjaar en alles afgeleverd net Annemieke Schoonderwoerd
de nieuwe naam werden alle (de nieuwe huiskleur van GRIPP).
voor het Paasweekend, dankzij de PK Mediagroup
.......................................................................................................................

AD Reiswereld op de Vakantiebeurs
Tijdens de Vakantiebeurs 2008 stond AD Reiswereld weer met
een gloednieuwe stand in de ‘Beleef Nederland’ hal. Wederom
zeer opvallend door de metershoge afbeelding van AD
Reiswereld.
De bezoekers konden letterlijk
niet om onze stand heen! Na het
succes van vorig jaar is er dit jaar
gekozen nog meer de nadruk te
leggen op de aanwezigheid van
de redactie van AD Reiswereld.
Gedurende de hele week was de
redactie op de stand life aan het
werk waardoor bezoekers volop
in de gelegenheid waren om vragen te stellen. Bovendien was er
elke dag een brainstormsessie
met de redactie in de stand.

Nog meer activiteiten
op de stand
Ook konden de bezoekers weer
gefotografeerd worden met een
voorpagina van AD Reiswereld als
achtergrond en hadden we ook dit
jaar weer de finale van de beste
vakantiefoto op de Vakantiebeurs. Bezoekers konden op de
stand hun stem uitbrengen en
daarmee een mooie reis winnen.
Op zondagmiddag werd de
winnende foto door Jan Bonjer,
de Hoofdredacteur van het AD,
bekend gemaakt.

Standbemanning
De stand werd, net als voorgaande jaren, de hele week bemand
door de dames (en niet te vergeten 1 heer!) van NB Promotions.
Zij waren zoals gewoonlijk bijzonder gastvrij en ook onze
collega’s op de stand waren goed
te spreken over de samenwerking. Ook deze keer waren zij
dus weer een prima visitekaartje
voor AD NieuwsMedia!
Jacqueline de Roo
AD NieuwsMedia

Vele bezoekers van de Vakantiebeurs konden zichzelf later weer terugzien op de voorpagina van
de krant. Met AD Reiswereld kom je nog eens ergens!
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Game, set and match voor RTV Rijnmond
Het 35e ABN AMRO World Tennis Tournament zit er inmiddels
alweer op. Voor ons als RTV Rijnmond een belangrijke week
met live-uitzendingen vanuit Sportpaleis Ahoy’.
Ook achter de schermen werd er
erg hard gewerkt, weken aan voorbereiding zijn aan dit tennistoernooi voorafgegaan. Van het uitnodigen van relaties tot het inrichten
van onze unit, van de bestellingen
voor food & drinks tot het regelen
van de biedermeiers voor onze

gasten. En natuurlijk niet te vergeten; het inhuren van de NBhostessen.

Complimenten voor de
dames van NB
We hadden, inmiddels alweer voor
de 8e keer, twee loges direct

langs het tenniscourt en een ruime
Hospitality-unit in 'The Club'.
In een week tijd hebben we driehonderd mensen op bezoek gehad
die goed verzorgd moesten
worden. Omdat wij dat goed en
professioneel wilden doen, hebben we dit jaar voor het eerst
gebruik gemaakt van de diensten
van NB Promotions. De dames
hebben ons veel werk uit handen
genomen. Bovendien wisten ze

van onze gasten na de eerste
bestelling precies hoe de koffie
werd gedronken!
Niets dan complimenten dus
voor Andrea, Monique, Linda en
Brenda! Het was een sfeervol en
chique feestje. Op naar de 36e
editie!
Dennis Nederlof
RTV Rijnmond

Het 35e ABN AMRO Tennis Tournament werd voor RTV Rijnmond een groot succes. Niet in de laatste plaats doordat de hostessen van NB Promotions onze gasten zo goed ontvingen en verzorgden.

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

Het nieuwe kampeerjaar in met Vervat
In het eerste kwartaal van het nieuwe kampeerjaar heeft
NB Promotions voor ons weer een aantal acties verzorgd:
- In januari op de Vakantiebeurs in
Utrecht waarbij Vervat Kampeer en
Caravan Groep de vernieuwde
megastore presenteerde en zo’n
10.000 infopakketten werden uitgedeeld.
In een indrukwekkende steiger
van 7 meter hoog werden alle
nieuwste kampeerstoelen gepresenteerd. Het was zo opvallend
dat zelfs de Telegraaf hiermee
werd gehaald.
- In het weekend van 8 en 9 maart
vond wederom het jaarlijkse
Prijzenfestival plaats waarbij
vanaf het evenementenpodium
het NB-team de te winnen kampeerproducten uitreikte aan de
winnaars die in de schijnwerpers
werden gezet. Een zeer geslaagd
weekend waarbij zowel records
qua bezoekersaantallen als omzetten werden verbroken.

- In het Paasweekend ten slotte
was het – ondanks het slechte
weer – megadruk en kregen de
bezoekers die méér dan € 150,–
aan inkopen hadden gedaan een
Tristar ontbijtset (waterkoker,
koffiezetter en broodrooster)
cadeau. Ze konden dit cadeau
gratis afhalen bij de actiestand die
door Iris van NB Promotions werd
‘bemand’. Ze had echt haar handen vol want er zijn 1.000 van deze
sets uitgereikt!
In het volgende kwartaal staan
natuurlijk weer tal van activiteiten
op stapel.
De NB teams worden natuurlijk
van harte bedankt namens de
Vervat Kampeer en Caravan Groep.
Bram Vervat
Vervat Kampeer en Caravan Groep
5
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Een splinternieuw onderdeel binnen het toch al uitgebreide dienstenaanbod
van NB Promotions is de
inpakservice. Heeft u een
ludieke actie op touw
gezet waarbij allerlei giveaways moeten worden verzameld tot één feestelijk
pakket. Laat het ons weten,
NB Promotions staat graag
voor u klaar om u deze
zorg én de gehele verzending uit handen te nemen.

Vormgeving

In2vorm | Lochem

& opmaak:

www.in2vorm.nl

Druk:

Drukkerij Brinkman
Rotterdam
www.drukkerijbrinkman.nl

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. © 2008.

Inpakken en wegwezen
met AD SportwereldPro

Onder bovenstaand motto zijn de
dames en heren van NB Promotions namens AD zeer sportief en
met doorzettingsvermogen aan
de slag gegaan. Een sporttas
moest door hun gevuld worden
met sportieve, gezonde en
nieuwswaardige artikelen. Een
‘boodschappenlijstje’ hebben we
hieronder afgebeeld.

AD SportwereldPro
Deze actie is bedoeld als introductie voor de nieuwe crossmediale sportpositie van AD
NieuwsMedia, en nu samen met

AD SportwereldPro als geweldige
nieuwe aanwinst. De mooie retro
tassen zijn door de AD accountmanagers uitgedeeld aan grote
sportgerelateerde adverteerders
en bij media- en reclamebureaus.
Vanzelfsprekend is dit door hen
met veel enthousiasme ontvangen.
Dus dames en heren van NB – de
sportieve plicht zit er op – weer
van harte bedankt!
Jacqueline de Roo
AD NieuwsMedia

Krant + polsbandje
Brief
Folder
Flesje Cola
Flesje water met AD-logo
Flesje Aquaris
Pakje Sportlife
zak met mars mini's
Balisto
Voetbal + Pomp
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