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ONS LAATSTE NIEUWS OVER:

onze mensen

Effe bijbeppen!
Voor het derde opeenvolgende jaar
hebben wij het
promoteam voor
de Eneco-tour geregeld. De dames
hebben ervan genoten! Als werken toch altijd zo
leuk zou zijn... Brenda en Iris
gingen zelfs al voor de derde keer
mee. Eindelijk, na jaren hopen en
dromen, stonden ze dan op de foto
met Tom Boonen!
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NB Promotions gaat collecteren
voor Alzheimer Nederland !
Alzheimer. Dementie. Voor iedereen die met dementie
te maken krijgt is de ziekte een ramp. Er zijn in Nederland meer dan 270.000 mensen met dementie en dat
aantal groeit de komende jaren sterk door de vergrijzing.

De Uitmarkten zijn erg druk bezocht
in Utrecht, Den Haag, Rotterdam en
Amsterdam. Voor verschillende
klanten en doeleinden waren we
daar aanwezig. In Rotterdam en
Amsterdam reden we in de grote
lamellenauto rond van PK Media
voor het Stedelijk Museum. En wat is
er nou leuker dan als chauffeur halverwege de dag te horen dat er zo
veel bezoekers extra zijn gekomen
omdat ze overal de auto’s zagen
rijden? Terwijl we maar één auto ter
beschikking hadden!
Momenteel zijn we druk bezig met
de voorbereidingen voor de decembermaand. Sinterklaas heeft bij ons
450 kilo stooigoed opgeslagen en
heeft dit jaar veel zin om zijn rondgang langs huizen en bedrijven te
maken. Ook zijn er een paar beurzen
in aantocht, dus de voorbereidingen
zijn in volle gang.
Graag nodig ik je uit om de komende
maanden een keer koffie te komen
drinken. Je kunt dan meteen je lege
batterijen bij ons inleveren. En kom
je in de week van 3 november langs,
dan kun je meteen een gift in onze
collectebus doen voor de Alzheimer
Stichting!
Tot ziens!
Groeten,
Nathalie

www.nb-promotions.nl

van NB en andere collectanten in
IJsselmonde gaan reclame maken
voor de collecte én in de hele wijk
collecteren.
Nu al heeft ruim een miljoen mensen te maken met dementie in de
familie of naaste omgeving. Een
zorg die vaak jarenlang duurt.
De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de
ziekte van Alzheimer. Een ziekte
waarbij het functioneren van de
hersenen langzaam maar zeker
achteruit gaat.
Alzheimer Nederland is de organisatie voor wetenschappelijk
onderzoek, voorlichting, hulp en
belangenbehartiging voor iedereen die met dementie te maken
heeft. Met 51 regionale afdelingen
en 150 Alzheimer Cafés heeft
Alzheimer Nederland een landelijk bereik. Alzheimer Nederland
is volledig afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBFkeurmerk voor goede doelen.
Op de Huishoudbeurs in 2008 is
het eerste contact gelegd tussen
Natalie Boon en Alzheimer Neder-

land. Alzheimer Nederland is een
relatief jonge stichting (bijna 25
jaar). De stichting kan nog veel
hulp gebruiken bij de promotie en
bij het uitbreiden van de collecte,
die nu bijna zeven jaar wordt
gehouden. Binnen NB Promotions
is er nu tijd en ruimte om ook iets
te betekenen voor een maatschappelijk doel. De medewerkers

Oproep!
Nieuwe collectanten door heel
Nederland zijn zeer welkom.
Daarom vragen wij u:
Wilt u helpen met collecteren voor
Alzheimer Nederland in uw wijk?
Het kost u maar één avond of
middag in de collecteweek van
3 t/m 8 november. Als iedereen
een stukje loopt en iedereen een
beetje geeft, kunnen we samen
heel veel doen! U kunt zich bij
mij opgeven! Het telefoonnummer
is 010 - 416 77 17. Of meld u aan
via www.alzheimer-nederland.nl/
collecte .
Met vriendelijke groet,
Sandra Vijftigschild
Collectepromotor,
Zuid-Holland Zuid
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V-Power tanken bij Shell
Door Shell zijn wij benaderd voor de promotie van de Shell
V-Power brandstof. En daar zeiden wij natuurlijk geen ‘nee’ op!
Doel van deze promotieactie was
de consument meer informatie te
geven over V-Power. Dit is een
brandstof met een hoog oktaangetal, waaraan reinigende stoffen
zijn toegevoegd. De brandstof is
door Shell ontwikkeld om vuilafzetting in automotoren te voorkomen en te verwijderen.
Schonere motoren zorgen voor
betere motorprestaties. Wij pro-

beerden natuurlijk om tijdens de
actiedagen zoveel mogelijk
klanten V-Power te laten tanken.
Tegelijkertijd konden we de
klanten van Shell unieke sleutelhangers van Ferrari laten winnen.
Men kon zes verschillende Ferrarisleutelhangers sparen. Bij minimaal 30 liter V-Power, of de
aankoop van Helix-producten,
konden de klanten van Shell de
sleutelhangers
kopen
voor
slechts € 1,50.
Het resultaat van de eerste actie
mag er zijn: er werd 30% meer
V-Power getankt! Maar het gaat er
uiteindelijk om hoeveel klanten
V-Power blijven tanken. Wij kijken
uit naar de resultaten volgende
maand. Pas dan kunnen we zien
of de actie echt is geslaagd! Wij
hebben het deze dagen in elk
geval erg naar onze zin gehad!

Andrea van NB Promotions aan de pomp; ook echte V-Power!

Met dank aan de medewerkers
van Shell,
Marcel en Andrea
NB Promotions
.........................................................................................................................

Open dagen Feyenoord en Sparta

Op 19 juli vertrokken we met
ruim 40 man in de regen naar
de Kuip. Het was niet alleen
de open dag, maar ook het
100-jarig jubileum van Feyenoord.
Voor deze gelegenheid hadden
het AD en Fortis een jubileummagazine uitgebracht. Het team
van NB heeft aan alle bezoekers
dit magazine uitgereikt. Ondanks

de sombere weersomstandigheden werd het een heel gezellige
dag. De opkomst was massaal.

Persoonlijke voorpagina
Een maand later, 16 augustus,
was Sparta aan de beurt. Dit keer
scheen de zon volop. Ruim 5.000
mensen namen een kijkje rond en
in het stadion. Voor het AD deelden de NB-dames kranten en
vlaggen uit aan de bezoekers. In

Met ruim 40 man verzorgde NB Promotions de promotionele activiteiten voor het AD tijdens de
open dagen van Feyenoord en Sparta. Op beide dagen was de opkomst van het publiek massaal,
de sfeer opperbest en alle acties dus ook zeer geslaagd!

de stand kon elke supporter worden afgebeeld op de voorpagina
van zijn eigen AD Sportwereld.
Voor de jeugd had Sparta een
grote hoeveelheid attracties gehuurd. Er waren luchtkussens,
een klimwand, stormbanen, een
rodeostier en een popcorn- en
suikerspinkraam.

Al deze attracties werden door het
NB-team bemand. Ook de dag bij
Sparta was zeer geslaagd. We
kijken nu al uit naar volgend jaar!
Hartelijke groeten,
Marjolein Smeets
NB Promotions
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NB demarreert in de Eneco-tour 2008
Op dinsdag 19 augustus vertrokken wij, Brenda, Aisa en Marjolein,
richting Limburg voor de Eneco-tour. Deze wielertour begon met de
ploegenvoorstelling in Sittard. Ook dit jaar deelden wij voor Eneco
petjes en poncho’s uit, die door het publiek maar al te graag werden
aangepakt.

reden we snel door naar Ardooie,
een klein plaatsje in België. Hier
zou de volgende dag de start zijn.
Na de start in Ardooie volgden we
de wielrenners naar Oostende.

voor Eneco-promotiemateriaal uit
te delen. We raakten al aardig
door onze voorraad heen.
Dinsdag was de laatste etappedag, van Maldegem naar Brussel.
In Maldegem kregen we het voor
elkaar om ons door een professionele fotograaf met de wielrenners
te laten portretteren. Dit leverde
hele leuke foto’s op.

Ademnood
In Brussel vonden de petjes en
poncho’s gretig aftrek bij het
publiek: wij hadden het dus lekker druk! De finish vond plaats
vóór het oud Olympisch stadion,
vlakbij het Atomium. s’ Avonds
zou in het stadioncafé het slotfeest van Eneco plaatsvinden. Een
geslaagd feest, waar wij met ons
drieën nog een karaoke-optreden
met het liedje ‘Ademnood’ verzorgden. Rond twee uur ’s nachts
was iedereen uitgezonden en gingen ook wij weer richting hotel.
Woensdag, de slotdag, stond in
het teken van de laatste tijdrit.
Het werd, naarmate de dag
vorderde, steeds drukker in
Mechelen.
De meiden van NB Promotions deden ook deze editie van de Eneco-tour weer hun uiterste best: keihard werken maar er ook veel plezier in hebben...

In de Eneco-bus reden wij elke
dag van start naar finish om aan
alle bezoekers petten en poncho’s
uit te reiken. Steeds weer kregen
wij het voor elkaar om met de bus
pal naast de start of de finish te
parkeren. Dit tot grote verbazing
van de rest van het Eneco-team.
Het inparkeren van de bus ging
niet altijd even goed: we kregen
nog weleens de vraag of we wel
ons rijbewijs hadden.

dames. Op zondag de 24e namen
wij, Mandy, Valerie en Iris, het
stokje over. De start was in
Terneuzen, waar de vorige dag de
renners waren gefinisht. Nadat
we alle omstanders blij hadden
gemaakt met petjes en poncho’s,

Daar hield de politie ons tegen.
Gelukkig lukte het ons om een
parkeerplekje bij de finish te vinden, midden tussen alle bussen
van verschillende tv-zenders.
Oostende was voor ons tot dan
toe het drukste stadje geweest om

Op naar België
Bij de start deelden wij actief de
petjes en poncho’s uit. Daarnaast
was er tijd genoeg om het mannelijk schoon te bewonderen. Tom
Boonen was natuurlijk onze favoriet. We staan hier rechts zelfs
exclusief met hem op de foto! In
Roermond had Eneco een afterparty georganiseerd. Hier zijn wij
uiteraard heen gegaan. De avond
begon met een optreden van Belle
Perez en daarna een feest in de
plaatselijke discotheek. Wij hebben een heel gezellige avond
gehad. Zaterdag was voor ons
helaas de laatste dag. We werden
afgelost door de drie andere NB-
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Tegen de avond waren we bijna
door de hele voorraad promotieartikelen heen. Tijd om weer naar
Rotterdam te gaan.
Brenda, Aisa en Marjolein
Mandy, Valerie en Iris
NB Promotions

Colofon

Telefoon [010] 292 14 21
Fax [010] 292 14 20
E nbusiness@nb-promotions.nl
W www.nb-promotions.nl

Nathalie Boon

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

Telefoon als het u uitkomt!
Met de telefonische antwoordservice van NB Promotions beantwoorden wij uw binnenkomende
gesprekken elke werkdag van
8.00 uur tot 17.00 uur professioneel voor u. Zo krijgt u geen storende telefoontjes als het u even
niet uitkomt!
U schakelt de telefoon door zodra
u dat wilt: altijd, tijdens een
vergadering, alleen op een
bepaalde dag, of juist alleen
tijdens vakanties. Onze telefoniste neemt de telefoon aan met
uw bedrijfsnaam. Zij noteert de
gegevens van de beller, het

2008

bericht en het tijdstip waarop is
gebeld. Gaat het om een urgene
boodschap, dan nemen wij direct
contact met u op. Of we schakelen
meteen door naar een door u
opgegeven nummer.
Na elk telefonisch contact mailen
wij het bericht meteen naar u
door. U kunt ons uiteraard gedurende de dag ook zelf bellen voor
een overzicht van de ontvangen
telefoongesprekken.
Neem voor meer informatie over
de telefonische antwoordservice
even contact met ons op!

SEPTEMBER
29 t/m 3 september
Houtbeurs Ahoy’
voor o.a. VNU Exhibitions
OKTOBER
4 oktober
Zeeuwse Kustmarathon
in de provincie Zeeland
7 t/m 9 oktober
Contactdagen in Goes
voor Evides
11 oktober
Lekker Alexandrium
Winkelcentrum Alexandrium
Rotterdam

NB Promotions

AD Dordt in Stoom
brengt veel in beweging
AD Dordt in Stoom 2008 zit er
voor dit jaar weer op. De 13e editie
van het evenement trok zo’n
250.000 bezoekers. AD De
Dordtenaar organiseerde in
samenwerking met NB Promotions ook deze 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 liefNa bijna weer een jaar van redelijke rust
wordt bij Sint en Piet in Spanje weer flink geklust.
De Pieten moeten surprises en gedichten maken
en de schatkamer vol cadeaus bewaken.
Zo kunnen zij bij hun vaste bezoekers goed voorbereid langskomen,
om alle kinderen over de Goedheiligman te laten dromen.
Weet dat Sinterklaas het heel erg druk heeft de komende tijd
Dus wees er snel bij, voorkom dat hij uw adres voorbij rijdt!
De Secretaresse-Piet wil alles erg goed voorbereiden
om voor Sinterklaas alles in goede banen te leiden
Dus: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe
Stuur Piet dus zo snel mogelijk het Sint-reserveringsformulier toe!
Groeten van de Secretaresse-Piet
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hebbers grepen juist deze dag
aan om de vele stoommachines
wat rustiger te kunnen bekijken.
Ondanks de regen was het gezellig druk op de kades. De jongens
en meiden van NB Promotions
hadden genoeg te doen!
Bedankt voor de prettige samenwerking en jullie geleverde werk!
Femke Hollaar van Santen
AD Nieuwsmedia
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