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ONS LAATSTE NIEUWS OVER:

onze mensen

Effe bijbeppen!
Het is even geleden, maar hier zijn
we weer!
We hebben een
drukke en hectische periode achter de rug. Het
begon met de vele Sinterklaasactiviteiten, meerdere keren hebben
we de Goedheiligman ook naar de
Pannekoekenboot in Amsterdam
moeten brengen... We hebben zelfs
de Sint dit jaar viermaal moeten
klonen! Erg druk en een zeer leuke
en gezellige tijd!
Ná de drukke feestdagen hebben we,
naast de gebruikelijke opdrachten in
januari, ook onverwachts andere
leuke opdrachten gekregen... champagne rondbrengen bij grote mediabureau's voor NRC Next, Open Dagen
verzorgen voor het Zadkine-college
en responsverwerking voor de zomergidsen van AD Nieuwsmedia.
Zelf ben ik (als echte schaatsfan)
voor AD Sportwereld naar Thialf
geweest tijdens het EK Allround
Schaatsen. ’s-Morgens eerst kranten
neerleggen én ’s-middags genieten!
LEUK!!
Februari is voor ons al jaren de
maand met vele beurzen: het ABN
AMRO Tennistoernooi in Rotterdam,
de Huishoudbeurs in Amsterdam en
de Bouwbeurs in Utrecht.
Daarnaast verzorgen we allerlei ad
hoc opdrachten. Onder andere in
Almere voor nieuwe woningprojecten. Bij Vervat Caravan en Kampeergroep is het seizoen inmiddels ook
weer in volle gang en daar heeft
Andrea een weekend lang het prijzenfestival gepresenteerd à la Linda
de Mol ;-) Kortom we hebben niet stil
gezeten én dat gaan we ook de
komende tijd niet doen!
We wensen iedereen vrolijk Pasen én
tot op de koffie... DOEN!
Hartelijke groeten!
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Stichting Batterijen:
“Het callcenter van NB is top!”
Al ruim een jaar maakt Stichting Batterijen (Stibat) gebruik van
het callcenter van NB Promotions. Alle telefonische meldingen
voor volle tonnen bij inleverpunten, zoals winkels en scholen,
komen bij het callcenter van NB Promotions terecht. Maar ook
de telefoontjes van particulieren handelen zij af.

een gespecialiseerd onderzoeksbureau hebben we onze eigen
organisatie en het callcenter laten
testen op een aantal criteria,
zoals bereikbaarheid, verstrekte
informatie, het ondernemen van
actie. Zowel voor het callcenter
als de eigen organisatie kwam er
een prima overall oordeel uit. Ook
uit een enquête onder winkelmanagers bleek dat zij zeer tevreden zijn met de telefonische
afhandeling door het callcenter,
als zij bellen voor een ophaalverzoek voor de ingezamelde
batterijen”.

Wat doet Stibat?

Het sorteercentrum van Stibat: efficiënt en goed voor het milieu!

Stichting Batterijen (Stibat) is in
Nederland verantwoordelijk voor
de inzameling en recycling van
afgedankte batterijen. Daarvoor is
een fijnmazig netwerk van inleverpunten ingericht bij ruim 16.000
winkels, 4.700 basisscholen en er
doen zelfs 600 campings mee.

zen dat de agents slechts een
Frans de Buck: “Terugkijkend op
beperkt aantal Q & A’s zelf afhanhet afgelopen jaar kunnen we
delen en de overige calls ‘warm’
stellen dat we zeer tevreden zijn
doorverbinden. Dit systeem beover onze samenwerking.
valt nog steeds uitstekend. Door
Er is van begin af aan voor gekoStibat | Vervolg op pagina 2
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Toptennis en topmeiden
Tijdens de 36e editie van het ABN
AMRO World Tennis Tournament
hebben wij weer veel kunnen netwerken, vele van onze trouwe

adverteerders welkom mogen
heten en ze weer in de watten
mogen leggen. Met mooie en
spannende tenniswedstrijden,

een hapje en drankje en natuurlijk
met de gastvrijheid van Monique,
Valerie, Roos en Andrea van NB
Promotions.
Dit jaar hadden we een extra
grote hospitality unit van ruim
100m2. Hier hebben we een week
lang 'gewoond' in onze lekkere
grote huiskamer. Een relaxte
living is dan gewoon erg prettig!
Vooral en dankzij de geweldige
entourage van NB promotions.
Meiden het was weer top!
Dennis Nederlof
RTV Rijnmond

Nathalie
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Stichting Batterijen:
het callcenter van NB is top!
Bij al die inleverpunten staat een
speciale inleverton of -box.
Frans de Buck: “Vijf vrachtauto’s
rijden vijf dagen in de week door
heel Nederland om de ingeleverde batterijen op te halen. Dat
doen we aan de hand van een
softwareprogramma, dat ‘voorspelt’ wanneer bij een bepaalde
winkel de inzamelton bijna vol is.
Scholen en kleinere winkels moeten echter bellen om de batterijen
te laten ophalen.

Alle opgehaalde batterijen gaan
naar het landelijk sorteercentrum,
waar de batterijen op soort en
chemische samenstelling worden
gesorteerd. De volgende stap is
het transport naar diverse recyclingfabrieken waar de metalen
uit de batterijen worden teruggewonnen voor hergebruik. En zo is
de kringloop rond!”
Frans de Buck
Stichting Batterijen

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

Evi in Dordrecht
Voor Evides zijn we woensdag 25 maart naar Dordrecht gegaan.
Vanaf kantoor zijn we naar het Weizigt Natuur- en Milieucentrum
gegaan. Hier werd door mascotte Evi en een lid van Gedeputeerde
Staten om 9.00 uur het startschot gegeven voor een goede doelenactie aan de groepen 7 en 8 van basisscholen in de buurt.
De kinderen zouden zes kilometer
gaan wandelen met zes liter water
op hun rug. Hier werden ze voor
gesponsord!

Het goede doel is Kenia

ten. We hebben vele enthousiaste
reacties ontvangen van zowel het
consumentenpubliek als van het
zakelijke bezoek. Kortom, een
geweldige actie met impact.
Mogelijk gemaakt door NB
Promotions met de haar zo
kenmerkende Rotterdamse voortvarendheid waarmee zij ook nu
weer te werk gingen.

De kinderen haalden geld op voor
het goede doel. Dit goede doel is
om in Kenia waterputten te slaan
en waterpompen te doneren.
Deze actie werd echt een groot
succes. Uiteindelijk onthulde Evi
dat er meer dan € 7.000,– is opgehaald door de kinderen. En ná
de verdubbeling door een van de
initiatiefnemers, Aqua for All,
werd dit bijna € 15.000,–. Aan het
eind van de dag kregen alle kinderen een tas en een waterfles van
Evides en konden ze uitrusten van
de afgelegde kilometers.

Jan Bonjer jr.
AD NieuwsMedia

Kevin
NB Promotions

EK Allround in Heerenveen
Op 9, 10 en januari vond het EK
Allround plaats in Thialf Heerenveen. AD Sportwereld, partner
van het schaatsen, schakelde NB
Promotions in voor de promotionele activiteiten ter plaatse. Op
de vrijdag en zaterdag van het
evenement verzorgde NB de
distributie van onze speciale AD
Sportwereld schaatskrant. Zowel
de tribunes als de verschillende
hospitalityruimtes werden ruimschoots voorzien van onze kran-

Wie zit er deze keer weer in het pak, Kevin of
toch Marcel? Het ziet er weer warm uit... pfff!
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De belangrijkste klant van de dag...
Stel je voor: je stapt ’s morgens uit bed om te beginnen aan een
nieuwe werkdag. Snel douchen, ontbijten en dan op weg.
Voordat je naar je eerste afspraak gaat, eerst nog even de tank
van de auto volgooien. En zoals altijd ’s morgens vroeg, ben je
eigenlijk net iets te laat.
Bij het benzinestation aangekomen, stap je uit de auto. De vloer
bij de pomp is gevaarlijk glad en je
glijdt uit. Gevolg is een paar vieze
schoenen. Vervolgens pak je het
tankpistool, dat overduidelijk al
lange tijd niet is schoongemaakt.
Na het tanken wil je de voorruit
schoon maken, maar er is geen
emmer met schoon water en geen
spons te bekennen. Binnen staat
een medewerker, die schijnbaar
zijn beste dag niet heeft, hij is kortaf en onvriendelijk. Als je weer
terug bent in de auto, realiseer je
je dat je airmiles bent misgelopen,
omdat je de pas niet hebt aangeboden. De medewerker heeft er
ook niet om gevraagd...

Herkenbaar? Dan bent u hopelijk
geen klant op onze Shell stations!
Wij beseffen namelijk dat klanten
iedere dag opnieuw de keuze hebben om bij ons te komen, of niet. En
daarom doen wij ons uiterste best
optimale klantenservice te bieden.
Iedere dag weer, op ieder moment
van de dag. En onze medewerkers
zijn hierbij de spil waar alles om
draait!

Mysteryklanten
Klantenservice is datgene dat ons
bindt met NB Promotions. Aandacht voor je klant en beseffen dat
iedere klant de belangrijkste klant
van de dag is. Telkens weer een
glimlach op iemands gezicht willen

toveren. Dat doen wij op onze benzinestations en Nathalie met haar
team bij hun klanten.
Toen wij besloten mystery klanten
in te zetten om onze klantenservice te optimaliseren, was de
keuze voor NB Promotions dan
ook gauw gemaakt. Sinds vorig
jaar bezoeken mystery shoppers
van NB Promotions onze Shell
stations, waarna een kort verslag
wordt gemaakt. Een goede zet,
blijkt nu! Onze medewerkers
vinden de onverwachte bezoeken
(en de daar aan gekoppelde competitie) reuze spannend. En onze
klanten profiteren van de extra
aandacht voor klantenservice door
alle medewerkers. Het mes snijdt
dus aan twee kanten!

ding is duidelijk: Met hulp van de
NB-mystery shoppers hebben wij
onze klantenservice op een veel
hoger peil kunnen brengen, een
prestatie waar we erg trots op zijn!

Iedere klant belangrijk
Maar ook wij moeten scherp worden gehouden. Daarom nodigen
wij u van harte uit om de klantenservice op onze Shell stations te
komen beoordelen. Iedere klant is
de belangrijkste klant van de dag.
Wij zijn er klaar voor!
Alexander Vogel
Shell Nederland

Inmiddels hebben al vele mystery
bezoeken plaatsgevonden, meestal met uitstekende, maar soms ook
met iets mindere resultaten. Eén

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

Discodansen op de Huishoudbeurs
Voor mij de tweede keer op de Huishoudbeurs, helaas de laatste keer voor NB Promotions.
Per 1 maart is mijn nieuwe werkgever de Stichting Batterijen (Stibat).

achtergronden. Na het schieten
van de foto kon men de volgende
dag deze opname gratis downloaden via de website van Stibat.
Daar werd natuurlijk weer volop
gebruik van gemaakt, wat vele
hilarische momenten opleverde.
Natuurlijk zijn wij met de meiden
(en Marcel) van NB Promotions
ook weer uitgebreid op de foto
geweest... het blijft altijd leuk!

Meeswingen
Het was druk en zeer gezellig,
omdat wij ook nog eens tegenover de SBS6-stand stonden,
konden we ook nog eens meeswingen met de diverse artiesten
die daar optraden. Kortom, het
was weer een geweldige ervaring
om tijdens dit evenement te
mogen werken.
Grappig genoeg stond ik, samen
met andere collega’s van NB
Promotions, op de Huishoudbeurs
voor... de Stichting Batterijen!

Prijzenfestival
We deelden dit jaar winkelwagenmuntjes uit samen met de nieuwe
Stibat-folder, waarin onder andere staat vermeld hoe men iedere
maand kans maakt op een reis-

Ook dit jaar liep het weer storm om een ludieke foto te laten maken...

cheque van 2.000 euro of één van
de vijftig Iris-cheques ter waarde
van 50 euro. En natuurlijk kon er

dit jaar weer een gratis funfoto
gemaakt worden, waarbij men
kon kiezen uit tien verschillende

NB Promotions bedankt, en
natuurlijk Nathalie bedankt voor
de vier jaar die ik bij jullie heb
mogen werken. Gelukkig zal ik
jullie nog vaak genoeg aan de
telefoon krijgen omdat jullie het
callcenter verzorgen voor Stibat.
Sandra
NB Promotions
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ABN AMRO World Tennis Tournament
Al 15 jaar lang heeft het AD een hospitality unit in het VIP-dorp
van het ABN AMRO World Tennnis Tournament in Ahoy’
Rotterdam. Al deze jaren worden onze gasten door NB Promotions in de watten gelegd!

Hierin heb ik ze ook de vraag
gesteld wat ze vonden van de ontvangst in de unit.

Enkele highlights
Misschien geen officieel jubileum,
maar ik vind het wel een mijlpaal
en zeker noemenswaardig. Al
vanaf het begin zijn Nathalie en
Monique bekende gezichten voor
onze gasten en ook Linda en
Andrea zijn alweer een aantal
jaren van de partij. Nieuw was dit
jaar Marjolein, die met haar
jeugdelijke enthousiasme ook in
de smaak viel. Sinds vorig jaar
hebben we ook een gastheer in
onze unit: Marcel. Hij is ook erg
geliefd bij onze gasten, altijd
correct en altijd met een lach.
Jammer dat hij NB Promotions en
zelfs ons kikkerlandje gaat verlaten, maar hij heeft mij beloofd volgend jaar met het ABN AMRO WTT
weer van de partij te zijn!

op het gebied van bijvoorbeeld
aankleding van de stand. Ik kan
dus gelukkig altijd rekenen op
haar jarenlange ervaring!
Ik heb afgelopen week een enquête gehouden onder de accountmanagers van het AD, die met hun
gasten de unit hebben bezocht.

• keurige, vlotte meiden en snelle, alerte bediening
• zoals voorgaande jaren, goed en
zeer vriendelijk
• prachtige ontvangstruimte en
goede, snelle bediening
• perfect!
• vriendelijke dames, die boven-

dien erg gastvrij waren en continue de klanten goed voorzagen
van een hapje en drankje
• zeer correcte en goedlachse jongeman.
Rest mij niets anders dan te zeggen… Nathalie, Monique, Andrea,
Linda, Marcel en Marjolein: wederom heel erg bedankt!!
Jacqueline de Roo
AD NieuwsMedia

Jarenlange ervaring
De ontvangst door het NB-team is
altijd goed verzorgd. Onze gasten
worden gastvrij ontvangen en correct en snel bediend. Daarnaast
vind ik het ook altijd fijn dat
Nathalie met me mee kan denken
over de vraag hoe we het die dag
weer gaan doen met de catering.
Ook maakt ze me attent op details De latere winnaar van het toernooi, Andy Murray, ging er helemaal voor! Nét zoals AD NieuwsMedia, NB Promotions en de geweldige catering.
.......................................................................................................................

Droomstart met NB Promotions
de ontwikkelaar. De reacties waren
erg goed en het thema werd leuk
ontvangen op de beurs.
PersC voelt zich ook Koning Klant
en is blij met de expertise van NB
Promotions. De directe en heldere
aanpak zijn in dit soort acties zeker

een onderdeel van het succes van
de klant en dus van PersC. Een
aanrader dus!
Arjan van der Graaff

PersC communicatie BV werkt sinds kort samen met NB Promotions
en naar volle tevredenheid. Als specialist in vastgoedcommunicatie
werkt PersC o.a. voor diverse grote projectontwikkelaars en bouwbedrijven.
In het centrum van Almere werden
er op vier verschillende dagen flyers uitgedeeld voor de start van
nieuwbouwwijk Dromenrijk. Mede
door deze actie is de start verkoop
een groot succes geworden, een
droomstart voor dit mooie project
dus. Zaterdag 21 maart werd er
geflyerd in het centrum van
Rotterdam rondom de koopgoot.
Voor mensen op zoek naar een

mooi appartement is de Schielandtoren een aanrader. Mede door de
enthousiaste medewerkers van
NB is ook deze actie prima
verlopen. Als laatste is er ondersteuning verzorgd tijdens de LiViN
Woonbeurs in de Cruiseterminal
Rotterdam. Met het thema Koning
Klant werden bezoekers van de
beurs verleid om kennis te maken
met de projecten van de betreffen4
NB Promotions • onze mensen • sales • promotie • reclame • advies • responseverwerking

Lekkerrrrr Alexandrium!

lijks terugkerend evenement
geworden. De tafeldames van NB
Promotions hebben ook dit jaar
weer de gehele dag verzorgd;
onze vertrouwde meiden zijn een
garantie voor succes!

Kookdemonstraties

Ad Janssen maakte de lekkerste hapjes klaar, proeven en genieten was weer verplicht!

Zaterdag 11 oktober konden alle
bezoekers weer genieten van alle
lekkernijen die gratis werden aangeboden aan het winkelend
publiek van Winkelcentrum

Alexandrium. Deze culinaire feestdag is een initiatief van de plaatselijke winkeliersvereniging. En
inmiddels is Lekker Alexandrium
een zeer bekend, populair en jaar-

Dit jaar gaf televisiekok Ad
Janssen tijdens Lekker Alexandrium drie kookdemonstraties.
Hierin liet hij zien hoe men in
een handomdraai lekkere kleine
hapjes kan maken. Om het uur
maakte hij andere hapjes, die
uiteraard geproefd moesten worden!
Ook dit jaar gingen alle hapjes
weer als zoete broodjes over de
toonbank. NB Promotions bedankt, het was echt weer een
smakelijk succes!
Eva Lambooij
Corio Nederland
...........................................................

Smikkelen en smullen...
de nieuwste borrelhapjes uit. We
Op zaterdag 11 oktober werd het
kregen veel bekijks met onze verjaarlijkse Lekker Alexandrium
schijning, de bezoekers waren erg
georganiseerd. Het hele promoenthousiast en de gratis hapjes
tieteam werd uitgetrokken om
vielen erg in de smaak. Ook de
voor de vele winkels van het
bekende tv-kok Ad Janssen gaf
Alexandrium lekkernijen uit te
kookdemonstraties, en liet zien
delen. We werden allemaal verhoe je in een handomdraai lekkekleed als levende tafeltjes, waarre, makkelijke hapjes kon maken.
op allerlei cullinaire tractaties
Al met al was het een erg geslaagwerden klaargezet.
de dag!
De Hema trakteerde op onder
andere de enige echte Hema
Valerie
rookworst, Leonidas deelde bonNB Promotions
bons uit en Grand Café Hip deelde
.........................................................................................................................

Zoals de meeste van jullie
weten ben ik vanaf 31 maart
niet meer werkzaam bij NB
Promotions. Ik heb twee jaar
bij NB gewerkt en heb aan
ontzettend veel verschillende
en leuke projecten gewerkt.
Ik weet nog heel goed wat mijn
allereerste opdracht voor NB was:
als mascotte Evi heb ik voor
opdrachtgever Evides rondgelopen op een door Richard
Krajicek geopend speelveld. De
opdracht leek me vooraf fantastisch, op de dag zélf was het
echter meer dan 25 graden
Celsius. En dan is zo een pak écht
ontzettend warm!
Na dit hete begin, zijn er tal van
opdrachten geweest waar ik aan

Afscheid!
heb mogen meewerken. Ik heb,
zoals jullie kunnen zien op de foto
rechts, met bondgirl Iris in een erg
gave auto rondgereden voor het
AD. We hadden erg veel bekijks,
maar dat lag natuurlijk vooral aan
de auto.

Oostenrijk
De beurzen zijn voor mij altijd een
fantastische tijd, ondanks de
lange dagen vliegt de tijd om.
Voor het Alexandrium heb ik ook
nog met een tafel om mij heen
gelopen om mensen lekker hapjes te laten proeven. Kortom
teveel om op te noemen...
Op 20 april vertrek ik richting

Oostenrijk om daar aan een onwijs
leuke nieuwe uitdaging te beginnen. Dus wie weet zien we elkaar
nog eens op de piste! Nathalie,
Monique, Sandra en Andrea

BEDANKT voor twee onwijs leuke
jaren bij NB.
Marcel
NB Promotions
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Haags Feessie!
Op vrijdag 19 september was de
feestelijke viering van het feit dat
de Laan van Noord-Oost Indië in
Den Haag is vernieuwd. De buurtbewoners en winkeliers hebben
van alle verbouwingswerkzaamheden best wat overlast gehad. En
dus besloot de gemeente een leuk
opleveringsfeest voor alle omwonenden en ondernemers te geven.

komden de gasten en entertainden alle aanwezige kinderen.
Allereerst begonnen we met het
uitdelen van ballonnen aan kinderen, die we ná de speech van de
wethouder met zijn allen hebben

In2vorm | Lochem

& opmaak:

www.in2vorm.nl

Druk:

Drukkerij Brinkman
Rotterdam
www.drukkerijbrinkman.nl

zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van NB Promotions B.V. © 2009.

losgelaten. Er zijn heel veel kindjes prachtig geschminkt. Wij vonden deze dag echt geslaagd en
willen Bon Vivant hartelijk bedanken voor deze geweldig, leuke
opdracht.
Roos
NB Promotions

Bon Vivant bedankt
Om de oude tijden te doen herleven was het thema ‘Oud
Hollands’. En wie heb je dan nodig
om er een écht succes van te
maken? Precies, de meiden van
NB Promotions. Valerie, Wiwine,
Jamilla en ik – gekleed als frisse
oud-Hollandse meiden – verwel-

17 jaar samenwerking!
Bon Vivant en NB werken al 17
jaar samen! Vroeger huurden
wij hen in voor decorstukken,
bijvoorbeeld tijdens het organiseren van de Franse Dagen in
Winkelcentrum Spijkenisse. Zij
verzorgden dan ook meteen de
troubadours, silhouetteknipsters, een karikatuurtekenaar

ook vermenigvuldigd óf gepubliceerd worden

én nog veel meer. Bon Vivant is
een theater- en evenementenbureau, gevestigd in Geertruidenberg.
Sinds een jaar worden wij regelmatig door hun ingehuurd. Wij
‘lenen’ onze NB-dames dan
weer aan hen uit als entourage
op leuke evenementen.
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Colofon

Telefoon [010] 292 14 21

Vormgeving

Niets uit deze uitgave mag op welke manier dan

Lieve San
én Marcel,
Helaas moeten we afscheid
nemen. Wij zullen jullie echt missen!
Sandra, bedankt voor jouw geweldige inzet de afgelopen vier
jaar. Je bent nooit één dag ziek
geweest. Daarmee ben je voor
mij het prototype van een echte
NB-kanjer. Je gaat aan de slag bij
de Stichting Batterijen, wij wensen je veel succes en werkplezier.
Maar we zullen elkaar straks
weer dagelijks aan de telefoon
spreken!
Marcel, erg jammer dat we na
twee jaar afscheid van elkaar
moeten nemen. Maar wie weet
komen we elkaar op de piste in
Oostenrijk wel weer tegen. Viel
Halz- und Beinbruch met jullie
nieuwe uitdaging in Mittersill!
Hartelijke groeten,
Nathalie Boon

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