In deze editie

Magazine Quality Time editie 9 - 2019

Quality Time kompas
Contact
Voor jou gespot
Tosti Tip
Verantwoorde voeding
Benut Beter
Optimale presentatie
Tekening
Pub Quiz

Haal het beste uit
jouw verkooppunt!

1

In deze editie

Voor een nog beter uitje

Het is alweer tijd voor de laatste editie van ‘de Quality Times’
van dit jaar. Deze editie staat in het teken van “Het beste uit
jouw verkooppunt”.

In deze editie van de Quality Times geven we je o.a. tips
hoe je het beste uit jouw verkooppunt kunt halen. Geen
wollige verhalen, maar praktische oplossingen! Denk
hierbij aan de volgende onderwerpen:

Quality Time is een gratis programma voor organisaties die
actief zijn binnen recreatie, vrijetijdsbesteding ofwel leisure.
Er is een ding dat deze organisaties allemaal verbindt, dat we
onze bezoekers een kwalitatief verblijf willen bieden: Quality
Time dus. Vanuit dit inzicht is Quality Time in 2018 ontstaan.

• Verantwoorde voeding: goed dat een bezoeker kan 		
kiezen voor iets verantwoords, maar hoe zorg je dat
jij niet met onverkochte voorraad blijft zitten? Denk 		
aan je rendement!

Quality Time heeft een duidelijke missie: meer rendement
realiseren uit jouw verkooppunt. Daarvoor hebben we zoals
je weet een simpel spaarprogramma, slimme hulpmiddelen
(bijvoorbeeld de Veldkantine) en toegewijde coaches die je
adviseren en ondersteunen. Maar is dit genoeg?

• De accommodatie optimaal gebruiken: veel 			
accommodaties staan een groot deel van het jaar 		
leeg, terwijl er op andere plekken in een 				
gemeente behoefte is aan een plek waar mensen 		
kunnen samenkomen en samen actief kunnen zijn. 		
Hoe kunnen we de accommodatie beter benutten?
Je leest het in deze editie van de Quality Times!
Uiteraard komen ook onze vaste rubrieken weer aan
bod. Veel leesplezier en tot in het nieuwe jaar! Wij
wensen je alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar!

n
e
z
e
w
n
Wendy O Quality
e
d
e
i
t
c
a
d
Re
Time

2

In deze editie

In dit nummer
Quality Time
kompas

Voor jou
gespot

Tosti Tip

Verantwoorde
voeding

Tekening

Pub Quiz

Quality
Time
kompas

Benut Beter

Optimale
presentatie

3

Quality Time kompas

Quality Time
kompas

4

Maak kans op de Quality Time Award
Elk jaar kiest Quality Time een organisatie die een bijzondere wens
heeft. Een wens die te maken heeft met een nog leuker en beter uitje
worden. Hoe je dus nog meer Quality Time kan bieden voor je
bezoekers. Met de € 5.000,- die bij de Quality Time Award hoort, kan
jouw wens in vervulling gaan! Jij als lid maakt automatisch kans op de
Quality Time Award.

Met Quality Time haal je
meer uit je verkooppunt
NIEUW: BE-KIND®

Boek onze
veldkantine!

Het Quality Time assortiment van lekkere en
verantwoorde BE-KIND® repen:
BE-KIND® Single Dark Chocolate Nuts & Sea Salt
Een (h)eerlijke reep met een mix van amandelen
en pinda’s, besprenkeld met pure chocolade en
een vleugje zeezout.

Wij regelen vervolgens alles, van assortiment tot
personeel!

Sparen
met Quality Time
Spaar gratis mee met ons spaarprogramma. Door
producten in te kopen bij je eigen vertrouwde leverancier spaar je voor gratis
producten voor jouw verkooppunt. Dat laat je toch niet liggen?

• 60% noten • glutenvrij • slechts 5 gram suiker

BE-KIND® Single Caramel Almond & Sea Salt
Een (h)eerlijke reep met een mix van gesmolten,
zoete karamel en zeezout over knapperige
amandelen.

• 64% noten • glutenvrij • slechts 5 gram suiker

Wil jij ook aan de
slag met de
BE-KIND®
repen? Neem
contact met ons
op!

Hoe?

Machtig Quality Time tot het
automatisch opvragen van een
kopie van jouw grossierslijst

OF
Mail je grossierslijst naar
info@ikwilqualitytime.nl

Belangstelling of vragen?

Contact

Wij helpen je graag! Zo kun je ons bereiken!

Mail ons
info@ikwilqualitytime.nl

Stuur ons
Postbus 11, 4190 CA
GELDERMALSEN

Bezoek ons
De Ooyen 13a, 4191 PB
GELDERMALSEN

Bel ons
085-0290056

App ons
06-43051024
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Contact

Wij zijn nu ook op Social
Media te vinden!
Quality Time is overstag en
zet zijn stappen nu ook op
Social Media. Vanaf vandaag
plaatsen wij onze tips,
nieuwtjes, handige weetjes en
meer ook op onze Facebook
en Instagram. Volg ons op
deze twee pagina’s, je blijft
dan op de hoogte van al onze
ontwikkelingen!
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Voor jou gespot

De afgelopen maanden
voor jou gespot op
social Media
Waar zijn onze merken mee bezig:
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BE-KIND® Wauw, die Nigel van der
Horst bakt er wat van hoor! Vandaag
op het menu: verrukkelijke pancakes.
Klik op onderstaande link, haal alle
ingrediënten in huis en stroop je
mouwen op! https://www.nigelvdhorst.
com/vegetarische-en-veganistischerecepten/be-kind?fbclid=IwAR0XhXF
W5uLEXkA87s5Tv7DTvTl4o7RI9DEjRoDJX4FqUGA_ncg4h5uYD0
Starbucks Nederland We
have been dreaming of them
all year... The iconic Red
Cups are back! Share your
#Redcups moments on our
official Instagram account
https://www.instagram.com/
starbucksnetherlands/

Pepsico Fun fact: Cheetos
were invented in Texas, and
today they’re loved around
the world. Which flavor is
your favorite?

Heinz Ork, ork, ork,
pasta eet je met een...?
#WorldPastaDay

Mars Nederland Eten is meer dan wat er
iedere avond weer op ons bordje staat. Wat
we eten, waar het vandaan komt en met wie
het delen is minstens zo belangrijk!
Mars werkt aan een transparante
toeleveringsketen en we ontwikkelen
duurzame producten (in een duurzame
verpakking). We zullen blijven investeren in
innovatieve voedselproducten, processen
en gemeenschappen om uiteindelijk een
gezondere en duurzamere toekomst op
te bouwen voor iedereen! #MarsFood
#FoodInnovation #BetterWorldTomorrow

Tosti Tip

Tosti Tip:
Tosti Provolone
Een simpele tosti ham-kaas is voor mij al een feestje, maar
met deze speciale tosti Provolone wordt het feestje nog veel
groter!

Ingrediënten per tosti:

• 1 plak Provolone kaas
• 4 zwarte olijven zonder pit
• 2 plakken salami
• 1 vleestomaat
• 1 theelepel gehakte verse basilicum
• 1 theelepel gehakte verse oregano
• 2 sneden tostibrood

Bereiding:

• Hak het vruchtvlees van de tomaat, de 			
zwarte olijven, oregano en basilicum in kleine 		
stukjes. Meng vervolgens alles door elkaar.
• Beleg een snee brood met een plak 				
Provolone kaas en het mengsel (zie 				
hierboven).
• Leg op het mengsel een plak salami en 			
besmeer de salami vervolgens ook met het 			
mengsel.
• Rooster tot slot de tosti’s in een tosti-ijzer of 		
bak ze om en om in olijfolie.
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Verantwoorde voeding

Een lekker en verantwoord aanbod,
zonder al te grote voorraad
Veel mensen maken bewust de keuze wat ze wel of niet
in hun mond stoppen. Gezond leven is een keuze en men
moet zelfstandig een beslissing kunnen maken waar hij/
zij voor kiest. Bied in jouw verkooppunt naast je huidige
assortiment een alternatief aan, zodat jouw bezoeker ook
wat te kiezen heeft. Voor ieder wat wils! Maar let er wel
op dat jij niet met de onverkochte voorraad blijft zitten.
Ben je benieuwd naar wat wij jou kunnen aanbieden aan
verantwoorde tussendoortjes? Neem contact met ons op
via: 085-0290056 of mail naar: info@ikwilqualitytime.nl.
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Voor bestuur en
gemeente:
Voor een beter gebruik van
accommodaties
Veel accommodaties worden nog niet
optimaal gebruikt. In sommige gevallen wordt
er alleen in het weekend gebruik gemaakt van
de voorzieningen, terwijl in de gemeente wel
meer vraag en behoefte is naar plekken om
activiteiten te ondernemen. Met pragmatische
hulpmiddelen en eenvoudige programma’s wil
Benut Beter werken aan een beter gebruik van
accommodaties.

Waarom Benut Beter?

Samen met Benut Beter kan een gemeente de
accommodatie optimaal inzetten voor ALLE
inwoners van de gemeente. Daarmee bereiken
we gezamenlijk:
• Dat de accommodatie beter rendeert.
• Dat meer mensen bewegen, sporten, 		
ontspannen en samenkomen op plekken die
daar al geschikt voor zijn.
• Dat meer mensen kennismaken met 		
activiteiten die voorheen nog niet bekend bij
hen waren.

Het werkt als volgt:

Benut Beter

De gemeente bepaalt een budget en besluit
wie dit budget beheert: de accommodatie of
de gemeente. Uit dit budget kunnen diensten
en/of pakketten worden gekozen die Benut
Beter heeft ontwikkeld en die aansluiten bij
de doelen van de gemeente. Er kan gekozen
worden voor pakketten die door de eigen
medewerkers gebruikt kunnen worden en er
zijn ook diensten die inclusief begeleiding
vanuit Benut Beter zijn. Benut Beter gaat
van start in januari 2020 met verschillende
programma’s, diensten en hulpmiddelen.
Bekijk ons programmaoverzicht op de
volgende pagina.
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Benut Beter

Accommodatie-sporten
• Biljart

• Tafeltennis

• Darten

Compleet programma rondom deze accommodatiesporten. Met als aftrap een demonstratie om
iedereen warm te maken voor een ontspannende
inspanning. Hierdoor is de accommodatie in
staat nieuwe bezoekers aan te trekken voor deze
nieuwe activiteiten. Benut Beter kan faciliteren bij
de aanschaf van de hardware of er kan gebruik
gemaakt worden van bestaande tafels en/of
dartboards.

Kinderfeestjes

Een accommodatie is een prima plek voor een
kinderfeestje, bijvoorbeeld om een verjaardag te
vieren. Leuk voor de kinderen en een mooie manier
voor de accommodatie om wat extra te verdienen.
Maar dan moeten we natuurlijk wel leuke activiteiten
te doen zijn. Met dit pakket is dat eenvoudig
geregeld voor het komend jaar!

Educatief

Smartpool: een lespakket en pooltafel voor de
jeugd, ontwikkeld door de KNBB. Deze unieke
benadering maakt wiskunde leuker en zorgt dat de
jeugd vroegtijdig in aanraking komt met een heel
leuk spelletje! En nog goed voor de motoriek ook.

Verantwoorde voeding

Verantwoorde voeding hoort zeker thuis in een
verkooppunt, maar wordt doorgaans slecht
verkocht. Benut Beter heeft een oplossing om in
elke categorie een verantwoord product toe te
voegen.
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Quizzen

Een quiz is een leuke en leerzame manier om samen of individueel je
kennis te testen over een bepaald onderwerp. Benut Beter heeft de
volgende quizzen inclusief alle benodigde materialen ontwikkeld:
• Goede voornemens (gezondheid, voeding, bewegen, nachtrust, etc)
• Oud Hollands (over tradities, spreekwoorden, folklore en hoogte- 		
punten uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis)
• Geschiedenis: 100 eeuwen in 100 minuten
• Sport: alle sporten, alle onderdelen
• Pubquiz: een traditionele kroegquiz
• Kunst: van Rembrandt tot Banksy
• Muziek: van klassiek tot nu

Sportpakketten voor ouderen

Een compleet pakket met materialen, uitleg en promotiemateriaal om
ouderen op te roepen mee te doen. We starten in januari 2020 met
koersbal.

Clinics: sport en denksport

Zien = doen! Geen betere manier om kennis te maken met een
sport dan door een indrukwekkende clinic of demo. Benut Beter
biedt diverse sportclinics aan voor de jeugd en daarbij horen ook de
denksporten schaken en dammen!

De Benut Beter-gemeente…

Is goed bezig om de accommodaties beter te laten renderen en daar
haar inwoners van te laten profiteren! De activiteiten verbinden en
zorgen voor meer participatie onder de deelnemers.

Benut
Beter is
een initiatief
van Opmerken,
de organisatie
achter Profkantine &
Quality Time.

Voor meer informatie kun je
bellen of mailen naar Carletta
Jacobs: carletta@opmerken.nl,
030-7820555.

In de test:

De optimale presentatie

De optimale presentatie
Wat zou jij ervan vinden als alle Haribo,
Snickers®, Lay’s en Doritos producten uit
het Quality Time spaarprogramma worden
gepresenteerd vanuit een eenduidig en
professioneel meubel?

Menukaart &
Top producten
van A-merken

Zien
=
Kopen

Wij zijn erg benieuwd of dit meubel uiteindelijk
leidt tot meer verkoop in jouw verkooppunt!
Daarom testen wij voor drie maanden lang wat
de verkoop vanuit dit meubel tot resultaat heeft.
In februari 2020 zullen wij de resultaten van deze
test met je delen! Ben je geïnteresseerd in deze
presentatie? Laat het ons weten en wij nemen
in februari contact met je op wat wij voor jou
kunnen betekenen. Bel: 085-0290056 of mail naar
info@ikwilqualitytime.nl.
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Tekening

Bron: http://sint.crea-kids.nl/raadsels/sint-hoeveelpieten-staf.gif
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De feestdagen worden extra
gezellig met M&M’s®!
Het jaar zit er weer (bijna) op!
Tijd voor het optuigen van de
kerstboom, het voorbereiden
van het kerstdiner of het
organiseren van een gezellige
kerst- of nieuwjaarsborrel.

M&M’s ®

Het ijzersterke merk M&M’s®,
dat staat voor delen, plezier
en genieten, past perfect bij
deze gezelligheid rondom
de feestdagen en is in deze
periode dan ook onmisbaar in
jouw assortiment!
Met M&M’s® geef je extra ‘fun’
aan ieder feestelijk moment!
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Pub Quiz

Pub Quiz voor tijdens de feestdagen
Voor als je nog niet genoeg inspiratie hebt
voor de feestdagen…

Pub Quiz pakket 1 (inclusief bieren en snacks):
€125,-

Heb jij zin om een keer iets anders te doen dan een jaarlijkse
kerstborrel? Probeer dan deze professionele en vooral super
gezellige quiz. Alles zit erin voor een gezellig avondje voor 24
personen!

• 1 krat Westmalle Dubbel trappist (24 flesjes)
• 1 krat Kwaremont (24 flesjes)
• informatie over deze bieren
• tegoedbon voor 2 dozen Beckers Partymix XL
• de vragen en antwoordformulieren voor de PubQuiz
• 24 potloden
• 3 medailles voor de winnaars
• promotiemateriaal (A3 poster en een digitale uitnodiging)
om je bezoekers te attenderen op de Pub Quiz

Pub Quiz pakket 2 (exclusief bieren en snacks):
€75,-

€15,-

• de vragen en antwoordformulieren (24) voor de PubQuiz
• 24 potloden
• 3 medailles voor de winnaars
• promotiemateriaal (A3 poster en een digitale uitnodiging)
om je bezoekers te attenderen op de Pub Quiz

Additioneel pakket voor 5 personen (alleen i.c.m.
pakket 1 en/of 2):
• 5 invulboekjes
• 5 potloden

Hoe bestel je?

Bestellen is heel makkelijk! Geef via onderstaande link door
welk Pub Quiz pakket je wilt ontvangen en wij regelen de
rest:
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https://www.andersnogietslekkers.nl/evenementenpakketten/pub-quiz/
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Het Quality Time spaarprogramma
Doritos Nacho Cheese
20 x 40 gr
Maomix
30 x 70 gr
Starmix
30 x 75 gr
Kindermix
30 x 75 gr
Pinballs
30 x 70 gr

Doritos Nacho Cheese
12 x 85 gr
Doritos Bits Twisties
Honey BBQ
30 x 30 gr

Snickers
32 x 50 gr

Bananas
30 x 75 gr

M&M’s® Pinda
24 x 45 gr
M&M’s® Choco
24 x 45 gr

®

Mars
32 x 51 gr
®

Twix®
25 x (2 x 25 gr)

Maltesers®
25 x 37 gr

Lay’s Paprika
12 x 85 gr

Snickers® Ice Cream
24 x 66 gr
M&M’s® Pinda Ice stick
25 x 62 gr

Lay’s Bugles
12 x 75 gr

Appelsientje Appelsap
Professioneel
Appelsientje Goudappel
0,25L PET TR24
Appelsientje Goudappel
0,4L PET SH12
Appelsientje Mild
Sinaasappel
Appelsientje Multi
Vitamientje
0,2L FL RV KR24

Single Dark Chocolate
Nuts & Sea Salt
12 x 40 gr

CoolBest Premium
orange
CoolBest Premium
orange
Coolbest Smoothie
Aardb-Sin-Ban
0,25L PET TR6
Coolbest Smoothie
Framb Bl. Bes
0,25L PET TR6
Coolbest Smoothie
Mango-pass
0,25L PET TR6

Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,25L PET TR24
Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,4L PET SH12
Appelsientje Sinaasappel
0,25L PET TR24
Appelsientje Sinaasappel
0,2L FL RV KR24
Appelsientje
Sinaasappel
0,4L PET SH12

Lay’s Paprika
20 x 40 gr

DubbelFrisss Ananas
& Mango
DubbelFrisss Appel &
perzik
DubbelFrisss Appel &
perzik light
DubbelFrisss Appel &
zwarte bessen

Appelsientje Appel
Troebel
0,2L FL RV KR24

Kikkers
30 x 75 gr
Perziken
30 x 75 gr
Happy Cherries
30 x 75 gr

Lay’s Naturel
20 x 40 gr

Appelsientje
Zontomaatje
0,2L FL RV KR24
Appelsientje
Zwarte bes

Nibb-it Sticks Naturel
30 x 22 gr

Tangfastics
30 x 70 gr

Lay’s Naturel
12 x 85 gr

Single Caramel
Almond & Sea Salt
12 x 40 gr

Appelsientje
Sinaasappel
Professioneel

DubbelFrisss
Framboos &
cranberry
DubbelFrisss
Sinaasappel &
Mandarijn
DubbelFrisss Witte
druiven & citroen
DubbelFrisss Witte
druiven & citroen light

Extran Performance
Orange
24 x 33 cl
Extran Performance
Blueberry
24 x 33 cl

DubbelFriss AppelPerzik
0,275L PET TR24
DubbelFriss AppelPerzik
0,5L PET TR12
DubbelFriss
Framboos-Cranberry
0,275L PET TR24
DubbelFriss
Framboos-Cranberry
0,5L PET TR12

Extran Zero Sugar
Lemon-Lime
24 x 33 cl
Extran Zero
Sugar CranberryRaspberry
24 x 33 cl
Extran Performance
Orange
12 x 50 cl
Extran Performance
Blueberry
12 x 50 cl

Taksi Exotisch Fruit
Taksi Exotisch Fruit
(geen suiker toegevoegd)
Taksi Sinaasappel
Taksi Tropisch Fruit
(geen suiker toegevoegd)

Starbucks Chilled
Classics Cappuccino
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Almond
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Qandi
Caramel
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Signature
Chocolate
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Skinny Latte
10 x 220 ml
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Vervolg...
Heinz Mayonaise
Starbucks Chilled
Classics Vanilla Bean
Macchiato
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Seattle Latte
10 x 220 ml
Starbucks Doubleshot
Expresso & Milk
12 x 200 ml

Protein Mango Yoghurt
6 x 200 gr
Protein Strawberry Yoghurt
6 x 200 gr
Protein Tropical Shake
8 x 225 ml

Breaker Aardbei
6 x 200 gr
Breaker Banaan
6 x 200 gr
Breaker Kers
6 x 200 gr
Breaker Perzik
6 x 200 gr
Breaker high
protein Vanille
6 x 200 gr
Breaker high
protein nsa
Bosbes/Banaan
6 x 200 gr
Breaker high protein nsa
Framboos/Granaatappel
6 x 200 gr

Protein Raspberry Shake
8 x 225 ml
Protein Coconut Quark
6 x 450 gr
Protein Strawberry Quark
6 x 200 gr
Protein Raspberry Quark
6 x 200 gr
Protein Blueberry Quark
6 x200 gr
Protein Drink Vanilla
8 x 479 ml
Protein Drink Raspberry
Strawberry
8 x 479 ml
Protein Drink Chocolate
8 x 479 ml

Heinz Frites Sauce

Mayonaise
2 x 2,15 L

Frites Sauce
3 x 2,5L

Mayonaise
3 x 2,5 L

Frites Sauce
3 x 5,0 L
Frites Sauce
100 x 17 ml
Frites Sauce
25% Emmer x 10 L
Frites Sauce
35% Emmer x 10 L

Mayonaise
3 x 5,0 L
Mayonaise
6 x 875 ml
Mayonaise
100 x 17 ml
Mayonaise
Emmer x 10 L

Frites Sauce
Emmer x 10 L

Satésaus
Geconcentreerd
13kg
Satésaus
Geconcentreerd
3,5kg
Satésaus
Geconcentreerd
1kg
Satésaus Kant-enKlaar
10kg
Satésaus Kant-en-Klaar
2,5kg

Heinz Tomato Ketchup
Tomato Ketchup
3 x 2,5 L
Tomato Ketchup
3 x 5,0 L

SPAREN
VERZILVEREN

Tomato Ketchup
8 x 875 ml
Tomato Ketchup
2 x 2,15 L
Tomato Ketchup
100 zakjes x 17 ml

Heinz Curry Gewürz

Tomato Ketchup
Jerrycan x 11,4 L

Curry Gewürz
3 x 2,5 L

Heinz Mosterd

Curry Gewürz
3 x 5,0 L

Mosterd
3 x 2,5 L

Curry Gewürz
100 x 17 ml
Curry Gewürz
Emmer x 10 L

Mosterd sachets
200 x 10 ml

GRATIS

PRODUCTDOZEN

100%
RENDEMENT !
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www.ikwilqualitytime.nl
Iedere maand brengen we een editie uit van dit magazine. Heb je suggesties, vragen of opmerkingen?
Mailen naar: info@ikwilqualitytime.nl of bel: 085-0290056
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