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ONS LAATSTE NIEUWS OVER:

onze mensen

Effe bijbeppen!
Daar zijn we weer!
Inmiddels zijn we
weer heel wat evenementen en leuke
opdrachten verder.
Misschien heb je
al de Afvalwijzer
van de Roteb in de brievenbus gehad
en anders is de kans groot dat je
deze nog ontvangt als je tenminste
geen groene container hebt. We verspreiden er in Rotterdam 205.000
stuks!!! Huis-aan-huis én vijf weken
lang met 12 mensen per dag, 6 dagen
in de week, lekker in het zonnetje
lopen. Want als het regent worden de
folders nat, dus dan plannen we een
pauze of een rustdag in.
Mede dankzij het goede voorjaarsweer zijn de vele verschillende festivals door het gehele land ook weer
geslaagd. Want vlaggetjes uitdelen
en concerten bijwonen is toch veel
leuker als de zon schijnt. Voor het
promoteam, maar natuurlijk ook voor
de bezoekers!
Zo was ik zelf bij de Zeilregatta in
Medemblik, het was hartstikke lekker weer én wat is dit een druk
bezocht evenement! Ik ben zelfs even
met de reddingsbrigade meegevaren
om de start te kunnen zien van een
belangrijke wedstrijd waar allerlei
Olympische zeilers aan meededen!
Langs de voetbalvelden is het vanzelfsprekend veel gezelliger als de
zon schijnt én dat hebben onze
teams geweten! Namens AD werkten
we tijdens verschillende voetbaltoernooien, die druk bezocht werden.
De komende weken hebben we het
nog druk met leuke (nieuwe) evenementen en opdrachten, dus laat de
zon maar weer flink schijnen!
Voor iedereen die op vakantie gaat:
geniet ervan én kom weer heel terug!
Zomerse groeten!

sales

promotie

reclame

advies

responseverwerking

www.nb-promotions.nl

Nieuwe naam voor Medisch
Centrum Rijnmond-Zuid

Artist Impressions van de nieuwe locatie van het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid | Bron: Architectenbureau Wiegerinck Architecten, Arnhem

Het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (MCRZ) zal in 2010 een
nieuwbouwlocatie in Rotterdam-Lombardijen betrekken. In het
nieuwe ziekenhuis kunnen de patiënten in een comfortabele,
moderne én aangename omgeving behandeld worden.
Bij een prachtige nieuwe locatie
en een imposant gebouw hoort

uiteraard ook een nieuwe uitstraling, een nieuwe naam en een
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[ INGEZONDEN MEDEDELING ]

Betaald parkeren!
Vanaf 1 juli a.s. is het helaas
óók bij ons betaald parkeren!
Dus denk daar alstjeblieft aan
wanneer je bij NB Promotions
op bezoek komt. Van 8.00 uur
tot 23.00 uur dient de parkeermeter écht gebruikt te worden.
Het team van NB Promotions

nieuw logo. Per 1 september zal
het ziekenhuis als Maasstad
Ziekenhuis door het leven gaan.

Promotie van de
nieuwe merknaam
Om de nieuwe merknaam op een
leuke en ludieke wijze intern te
communiceren worden er in de
aanloop naar 1 september tal van
activiteiten voor het ziekenhuispersoneel georganiseerd. Het
zeer enthousiaste team van NB
Promotions heeft zich enorm
ingespannen om meteen al één
van de eerste acties tot een groot
succes te maken.
Op één dag, maandag 2 juni jl.,
hebben wij het team van NB
Promotions ingezet en zijn alle
3.000 medewerkers blij gemaakt
met een toepasselijk oranje
Maasstad Ziekenhuis T-shirt.
MCRZ / vervolg op pag. 2 

Nathalie
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Nieuwe naam voor Medisch
Centrum Rijnmond-Zuid
Binnen een mum van tijd voerde
de kleur oranje de boventoon, en
dan te bedenken dat het EK nog
moest beginnen!
Het team van NB Promotions
wordt hartelijk bedankt namens
het Maasstad Ziekenhuis voor

hun inzet en enthousiasme.
Bovendien is de flexibiliteit waarop dit op zeer korte termijn mogelijk kon worden gemaakt een
groot compliment waard!
Sharon McIntosh
Maasstad Ziekenhuis
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INFORMATIE OVER ALLE PROJECTEN IN ARNHEMSE WIJK

Informatiecentrum Presikhaaf open!
Op 29 mei knipten de informatrices van informatiecentrum
Presikhaaf het rode lint door. Daarmee openden zij officieel het
opvallende gebouwtje met het witte puntdak. De prachtige
maquette van de hele Arnhemse wijk, middenin het centrum,
trekt veel aandacht.

Informatrices
Margreet Bal, Iris Companjen en
Yasemin Deniz zijn gedetacheerd
door NB People als de informatrices van informatiecentrum
Presikhaaf. Voor Yasemin kwam
een droom uit, toen ze hoorde dat
ze was aangenomen. “Ik doe veel
vrijwilligerswerk, ik vind het fijn
om met mensen om te gaan. Al
jaren droomde ik van een baan
zoals deze: informatrice. Mensen
helpen met informatie en sociaal
bezig zijn. En ook mooi dichtbij, in
de wijk waar ik woon!”
Iris heeft vroeger gewerkt bij een
stedenbouwkundig bureau en
daardoor veel ervaring met allerlei bouwprojecten. Inmiddels
werkt ze als ontwerpster en coupeuse van kleding. “Maar dat doe
ik alleen. Ik zie ook graag andere
mensen,” zegt Iris, “én ik vind het
fijn bij de wijk betrokken te zijn.
Deze baan past precies bij mijn
ervaring en wat ik graag wil.”

Wij zijn betrokken
Margreet is even enthousiast als
Iris en Yasemin. Als apothekersen doktersassistente en tegenwoordig als stoelmasseur, werkt
ze graag met mensen: “Ik heb
veel achter balies gestaan en
mensen van informatie voorzien.
Wat ik hier zo prettig vind, is dat

we bij alle veranderingen in onze
wijk betrokken zijn.” Dat beamen
Iris en Yasemin van harte: “We
maken alles zo mee, zien de wijk
veranderen en groeien. We staan
er letterlijk middenin!”

Wedstrijdje
Voor de officiële opening hielden
Marco de Wilde (directeur
Portaal), Maarten van Gessel
(directeur Vivare Arnhem) en Rita
Weeda (wethouder gemeente
Arnhem) een wedstrijdje onder de
bewoners. Op een grote luchtfoto
van de wijk konden bewoners
aanwijzen waar o.a. de Wijkpost,
het kantoortje van Vivare en de
Bethaan staan. Dat was nog niet
zo gemakkelijk! Maar toch konden een paar bewoners hun prijs
innen: een heerlijke sorbet van
Capri.

Welkom!
Het informatiecentrum staat in
Winkelcentrum Presikhaaf, op het
plein tussen Capri en de SuperCoop. Het centrum is geopend
van dinsdag tot en met zaterdag.
U vindt er alle informatie over de
bouwprojecten in de wijk. Wandel
eens binnen, u bent van harte
welkom!
Nynke Verhoeven
Informatiecentrum Presikhaaf
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De AD Cups weer een groot succes!
De AD Haagsche Courant Cup, AD Rotterdam Dagblad Cup en de
AD Groene Hart Cup van 2008 zitten er weer op. De AD Cup is het
grootste knock-out voetbaltoernooi voor gewone amateurteams
in Nederland. In de periode maart t/m juni strijden verschillende teams om deze fel begeerde cup.
De AD Cup 2008 was ook dit jaar
weer een groot succes. De eerste
loting van Rotterdam, Den Haag en
het Groene Hart vindt traditiegetrouw in februari en maart plaats
op een locatie met een feestelijk
tintje. De dames van NB Promotions ondersteunen dan het team
van AD NieuwsMedia met diverse
werkzaamheden.
Zo is er een gastvrouw én delen de
dames kranten en gadgets uit. In

Den Haag verzorgden de dames
zelfs de catering, zodat de gasten
echt niets te kort kwamen.

Duizendpoten
De finaledagen waren ook dit jaar
weer groots opgezet. De dames
van NB Promotions lieten nu ook
weer zien dat ze echte duizendpoten zijn. Er werden weer zeer
veel kranten, programmaboekjes,
vlaggen, petjes en andere gadgets tijdens de dag uitgedeeld.

We kunnen met z’n allen terugkijken op drie goed geslaagde AD
Cup-edities. Dit alles mede door
de professionaliteit en het enthou-

siasme van NB Promotions.
Dave Zonderop
AD NieuwsMedia

AD Dordt in Stoom brengt veel in beweging
AD Dordt in Stoom 2008 zit er weer op. De 13e editie van het evenement trok zo’n 250.000 bezoekers. AD De Dordtenaar organiseerde in
samenwerking met NB Promotions ook dit keer weer een leuke actie.
Op zaterdag 17 en zondag 18 mei konden bezoekers van AD Dordt in
Stoom gratis op de foto bij de AD tent. De zaterdag dreigde te verregenen maar de ware liefhebbers grepen juist deze dag aan om wat
rustiger te kunnen kijken en beleven. Ondanks de regen was het gezellig druk op de kades en hadden de jongens en meiden van NB
Promotions genoeg te doen.
Bedankt voor de prettige samenwerking en jullie geleverde werk!
Femke Hollaar van Santen
AD Nieuwsmedia
.........................................................................................................................

NB verspreid weer 205.000 afvalwijzers

De afvalwijzer wordt gemaakt om
de bewoners bewust te maken
van wat ze met hun afval moeten
doen. Ze weten door deze wijzer
waar ze met hun afval terecht

kunnen en welke afvalstromen we
allemaal gescheiden inzamelen.
Ook dit jaar laten we de afvalwijzers weer verspreiden door de
teams van NB Promotions. Een

geweldig grote klus, want er moeten maar liefst 205.000 stuks
door de brievenbus. Maar de
teams van NB klaren de klus!
Iedereen heeft dus straks een
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eigen bewaarexemplaar, bijvoorbeeld voor in de keukenla.
Annemieke Berg
Roteb

Colofon

Telefoon [010] 292 14 21
Fax [010] 292 14 20
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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.

Agenda NB Promotions

2008

NB Promotions
nu ook
op hyves!
Vanaf nu kun je al jouw NBervaringen delen met je collega’s op Hyves. Je vindt er alle
foto’s van evenementen van
de afgelopen jaren én natuurlijk alle spannende nieuwtjes
van je collega’s die je nog niet
wist... Lach je ook mee?
Word dan nu meteen lid van
www.nbpromotions.hyves.nl !

JUNI
29 juni: Parkpop in Den Haag
Promotie AD Haagse Courant
21, 22, 27, 28 en 29 juni
World Hockey Toernooi
Promotie AD SportWereld Pro
JUNI-JULI
205.000 afvalwijzers
verspreiden voor de Roteb
19 juli Open dag Feyenoord
AUGUSTUS
19 t/m 27 augustus Eneco Tour
SEPTEMBER
29 september t/m 3 september
Houtbeurs Ahoy’ voor VNU Exhibitions

NB op de bouwbeurs
Begin april vond de bouwbeurs in
de Amsterdam Rai plaats. SDU
uitgevers had voor deze gelegenheid het promotieteam van NB
opgeroepen om de bezoekers van
de bouwbeurs naar de SDU-stand
te begeleiden. Wanneer de bezoekers de stand bezochten, dan
stond er meteen een heerlijk
kopje koffie voor hun klaar.
Deze taak konden wij als promotiedames van NB natuurlijk prima
uitvoeren! We kregen zelfs speciale rokjes aan om extra de
aandacht van de bezoekers te
trekken. Deze speciale rokjes
waren gemaakt van een stof waarop alle tijdschriften van SDU uitgevers waren gedrukt waardoor
men vaak de neiging had om naar
onze billen en bovenbenen te
gaan staren (om te lezen wat er
precies gedrukt stond!). In het
begin was het wel even wennen.
Maar ach ja, als we ze maar naar
onze stand konden lokken! Overal

waar we liepen keken de mensen
ons na en aan het eind van de dag
wist dan ook iedereen waarvoor
wij promotie maakten!
Op onze stand kregen we het,
naarmate de dag vorderde,
steeds drukker. En de andere
standhouders waren elke morgen
weer blij verrast als wij een versgedrukte Cobouw kwamen uitdelen. Want behalve dat we bezoekers naar de stand wilde trekken,
reikten wij dus ook de Cobouw
uit, de krant óver en vóór de
bouw. Na drie lange dagen op de
beurs gestaan te hebben in onze
speciale rokjes konden we gerust
zeggen dat SDU uitgevers goed
onder de aandacht was gebracht
op een toch wel érg leuke manier.
Want niemand anders had zulke
bijzondere kleding aan!

De NB-meiden in hun speciale outfit van én voor SDU uitgevers, ze hadden bekijks genoeg!

Iris
NB Promotions
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