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Ready,
set, go!
A legendary start of 2019

Introductie

Voor een nog beter uitje
Het is alweer tijd voor de eerste editie van
de Quality Times voor dit jaar!
We kijken terug op een enerverend jaar
met als hoogtepunt de introductie van
Quality Time waar jij deelgenoot van
uitmaakt.
Inmiddels ben je op de hoogte waar jij
als Quality Time-lid allemaal van kunt
profiteren. Zo spaar je met Quality Time
met de merken M&M’s®, Haribo, Lay’s en
Riedel voor gratis productdozen- en trays.
Dat is dus 100% rendement! En wil je
profiteren van een leuke aanbieding, ook
dat kan! En dat allemaal gratis en voor
niets, wie wil dat nou niet?

Een nieuw jaar betekent een mooie
gelegenheid om weer even alle activiteiten
van Quality Time te behandelen. Kortom:
we frissen jullie Quality Time geheugen
eventjes op! Daarna ben je weer helemaal
klaar voor de start! Waar wacht je nog op?
…READY, SET, GO! Wij wensen je een
succesvol nieuw jaar en hopen dat je met
veel interesse de eerste editie van het
magazine de Quality Times mag lezen.
Veel leesplezier!

Wendy Onwezen
Redactie de Quality Times
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Introductie

Voor een nog
beter uitje voor
jou en je bezoekers
Quality Time is een nieuw en gratis
programma voor organisaties die actief
zijn binnen recreatie, vrijetijdsbesteding
ofwel leisure. Er zijn natuurlijk heel veel
verschillende manieren om je vrije tijd te
besteden. Je kan naar een kinderboerderij,
een dierentuin, een kartbaan, een speeltuin,
een camping of lekker een potje bowlen
met vrienden. Maar een kinderboerderij
is geen kartbaan en een camping is geen
bowlingcentrum. Er is een ding dat ons
echter allemaal verbindt, dat we onze
bezoekers een kwalitatief verblijf willen
bieden: Quality Time dus.

Quality Time heeft inmiddels
al meer dan 150 leden!
Uit verschillende segmenten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amusementshal		
Biljart-/ snookercentrum
Bowlingcentrum
Camping/ bungalowparken
Dagrecreatie indoor & outdoor
IJs / skibaan
Kartbaan
Midgetgolf
Speeltuin indoor & outdoor
Zwembaden

Quality Time in cijfers
•
•
•
•

Gestart in 2018
Gratis voor leden
Inmiddels al meer dan 150 leden!
Deelnemende merken: M&M’s,
Haribo, Lay’s en Riedel
• 100% grossier onafhankelijk
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In deze editie

Nu je lid bent, wat zijn ook
alweer de voordelen?
Jouw voordelen
De Quality Time Award
Word lid en maak jaarlijks automatisch kans
op € 5000,- te besteden aan verbetering of
vernieuwing van jouw bedrijf!
Digi-magazine ‘De Quality Times’
Iedere maand gratis dit magazine
vol informatie, trends, tips & tricks
Verhoging van het rendement
Spaar met het Quality Time assortiment, verzilver je
punten voor 100% rendement!
Gratis en vrijblijvend lid
Lid worden van Quality Time is gratis en
vrijblijvend. Je zit nergens aan vast!

+ alle andere voordelen

Doeltreffend advies en tips
Als lid krijg je advies op maat, tips & tricks,
en ons maandelijkse magazine
Sparen
Je spaart met de Quality Time merken voor
gratis productdozen. 100% rendement!
Inkoopvoordelen
Als lid krijg je regelmatig mooie aanbiedingen van de deelnemende merken
Bezoek van onze coach
We komen graag bij je langs om kennis te
maken en voor tips en advies
Deelnemende merken
De voordelen van de deelnemende merken in
Quality Time: M&M’s®, Haribo, Lay’s en Riedel
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Display vol met
verantwoorde
tussendoortjes
Ook los en per collo
te bestellen!

Bestel via www.andersnogietslekkers.nl
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Een mobiel verkooppunt om meer
uit je feest of evenement te halen!
Meer weten over de Veldkantine en de beschikbaarheid checken:
bel 085 - 029 00 56 of mail naar info@ikwilqualitytime.nl

Sparen en verzilveren

Laat geen geld liggen!
Als lid van Quality Time doe je automatisch
mee aan ons spaarprogramma. Het is heel
simpel: voor elke doos of tray producten uit ons
assortiment die je inkoopt, spaar je minimaal
20 punten. Bijvoorbeeld met de snoepzakjes
van Haribo en de altijd populaire Lay’s chips.
Wat is Quality Time zonder Mars®, Snickers®,
M&M’s®, Twix® of verfrissende dranken zoals
Extran, Appelsientje, DubbelFrisss, CoolBest
of Taksi? Je begrijpt: dat loopt snel op met
die gespaarde punten. En deze punten
kun je vervolgens verzilveren voor gratis
productdozen. Pure winst op je inkoop dus.
Die winst laat je toch je toch niet liggen?
Benieuwd naar hoe, waarmee en waarvoor
je kunt sparen? Lees er alles over op de
volgende pagina’s.
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Sparen doe je zo!

Sparen en verzilveren

Geef je machtiging af
Om het sparen zo gemakkelijk mogelijk te maken kun je Quality Time machtigen tot het
opvragen van een kopie van de grossierslijst (afname-overzicht per kwartaal) bij jouw
groothandel. Aan de hand van deze lijst voert Quality Time automatisch de verdiende
spaarpunten in en heb je hier geen omkijken naar.

Spaar met grossierslijsten per kwartaal
Stuur jouw grossierslijsten (afname-overzicht per kwartaal) in. Mail
de 1e week van de maand na afloop van het kwartaal (1e week januari,
1e week april, 1e week juli, 1e week oktober) jouw kwartaaloverzicht
naar info@ikwilqualitytime.nl zodat wij jou de spaarpunten kunnen
toekennen.

Wil je automatisch mee-sparen met Quality Time?
Stuur een e-mail naar info@ikwilqualitytime.nl en vraag om
een grossiers-machtiging. Onderteken het en stuur het
retour. Vanaf dan spaar je automatisch mee!
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Sparen en verzilveren

Eenvoudig scoren?
Verzilver je punten!

Sparen
voor gratis
producten
= 100%
rendement!

Spaar je bij Quality Time? Dan kun je je gespaarde
punten verzilveren voor gratis productdozen of tray’s uit
ons assortiment. Voor 1.000 spaarpunten heb je al een
gratis productdoos. Verkoop deze producten op jouw
locatie en je hebt dus 100% rendement!
Verzilveren van je spaarpunten kan via de website van
Quality Time, www.ikwilqualitytime.nl
Kies je spaardoel!
Kijk op www.ikwilqualitytime.nl voor alle productdozen.
Kies je eigen productdoos en zie direct hoeveel
spaarpunten het kost.
Genoeg punten gespaard? Verzilver je punten!
Je spaarpunten verzilveren? Vul jouw productdoos
naar keuze in op www.ikwilqualitytime.nl en klik op
verzilveren. Je ontvangt een e-mailbevestiging en wij
sturen jouw aanwinst zo snel mogelijk naar je toe.

Een voorbeeld:
Productdoos
Al voor 1.000 punten scoor je een gratis
productdoos van een van de Quality Time merken.
Denk hierbij aan een productdoos van Mars®.
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Alle merken

Alle merken in het Quality Time assortiment:

Werk zoveel mogelijk met deze merken en je spaart sneller!
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Presentatie

Presentatie is alles
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Naast een gevarieerd assortiment is het belangrijk om je producten duidelijk zichtbaar te presenteren,
want zien is kopen! Door het gebruik van presentatiemeubels kun je heel gemakkelijk overzicht bieden
in je assortiment. Handig als je bijvoorbeeld geen schappen hebt én prettig voor je gasten en het
personeel. We helpen je graag met onderstaande tips!

Zet het meubel op een prominente
en duidelijk zichtbare plek

Presenteer in duidelijke merk-, kleur en smaak blokken

Communiceer een duidelijke prijs
(op het rekje in de schapstroken)

Presenteer de productlogo’s
horizontaal of breed in het schap

Zorg dat alle zakjes goed gespiegeld
zijn

Zorg dat de voorraad voldoende
aangevuld is

Geef elk product een eigen plek
Wil je als lid ook gratis gebruik maken van presentatiemeubelen van Haribo, M&M’s® of Lay’s?
Mail je verzoek door naar info@ikwilqualitytime.nl of neem telefonisch contact op met 085-0290056

Aanbiedingen
van onze merken
Namens onze deelnemende Quality Time merken
mogen wij mooie aanbiedingen doen. Benieuwd wat
de aanbiedingen zijn? Neem contact op met een van
onze coaches en we spreken de aanbiedingen graag
met je door. Meer weten over de aanbiedingen of wil
je een afspraak maken? Bel naar 085-0290056 of mail
naar: info@ikwilqualitytime.nl”.

Aanbiedingen
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Tips & tricks

Tips & tricks
voor voordelig inkopen!
Zoek naar aanbiedingen en koop tijdens een actie
groter in. Let hierbij wel op de houdbaarheidsdatum!
Denk vooruit: Binnenkort een feestje, evenement of de
seizoenstart? Koop dan groter in!
Zorg bij het inkopen dat je een vaste leverancier hebt.
Een betrouwbare leverancier die de juiste producten
tegen een scherpe prijs levert. En schuw niet om prijzen
te vergelijken en te onderhandelen!

Maak gebruik van een kassasysteem. Hierdoor weet
je precies welke producten goed verkopen en welke
producten blijven liggen. Dit helpt je om goed in te kopen!
Schrijf van te voren op wat je wilt gaan inkopen, maak hier
een lijstje van. Dit voorkomt dat je producten aanschaft die
minder relevant zijn voor je verkoop.
En vooral; kies zoveel mogelijk de merken en de producten
uit het Quality Time spaarprogramma. Dat zijn niet alleen
bekende en geliefde A-merken, maar je spaart er nog
mee ook. Dat tegoed kan je dan gebruiken om een gratis
productdoos aan te schaffen.
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Wist je dat?

Wist je dat?
Appelsientje in 1973
100% pure en ongezoete
vruchtsappen introduceerde?
Een primeur in Nederland,
want niet eerder werden
pure sappen in pakken
verkocht.

DubbelFrisss vooral
populair is in de
leeftijdscategorie 15- tot
35-jarigen?

Lay’s paprika chips
de meest gegeten
smaak van Lay’s chips
Nederland is?

Mars Nederland als een
van de grootste chocolade
producenten het verschil wil maken!
Ze kiest ervoor om cacaoboeren
te trainen, ze hulpmiddelen aan te
bieden en kennis te delen. Door deze
initiatieven helpt ze boeren om hun
inkomen te verhogen.

Wist jij al dat in Veghel
de grootste chocoladerepenfabriek
van de wereld staat? Per dag worden
er meer dan 27 miljoen snoepjes en repen
gemaakt. De Marsrepen worden in meer
dan 65 landen in de hele wereld verkocht. Op
het papiertje staat de fabriek waar de reep
gemaakt is. En dat is Veghel. Dankzij Mars
kom je de naam Veghel overal in de
wereld tegen!

De naam Haribo
staat voor de eerste
letters van Hans Riegel
Bonn, de oprichter van
Haribo?
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Recept

TOSTI’S:

Provençaalse tosti
Een tosti is lekker én makkelijk. Daarnaast is een tosti een
margerijk product. Maar af en toe wat nieuws op de kaart is ook
belangrijk. Daarom hierbij een lekker en eenvoudig recept.
Voor 10 tosti’s:
■■ 1 teentje knoflook
■■ 100 gram halvarine
■■ 1 theelepel tijm of
provençaalse kruiden
■■ peper

5 eetlepels tomatenketchup
■■ 20 sneetjes volkoren- of
meergranenbrood
■■ 1 kleine courgette
■■ 10 plakjes belegen 30+ kaas
■■

1. Pers het teentje knoflook boven een kom uit.
2. Meng er met een vork de halvarine door met de tijm,
wat peper en de tomatenketchup.
3. Besmeer hiermee de helft van het brood.
4. Was de courgette en snijd de steelaanzet er af.
5. Schaaf de courgette in dunne plakjes.
6. Verdeel de plakjes courgette over de besmeerde
sneetjes brood.
7. Dek dit af met een plakje kaas en de rest van het brood.
8. Bak de tosti’s in een tosti-ijzer warm en bruin.
Voedingswaarde per tosti:
270 kcal, 13 g eiwit, 9 g vet, waarvan 4 g verzadigd,
31 g koolhydraten, 5 g vezel, 25 g groente
Bron: Gezonde schoolkantine Voedingscentrum
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Ons spaarassortiment:
Haribo
• Maomix - doos 30 x 70 g
• Starmix - doos 30 x 75 g
• Kindermix - doos 30 x 75 g
• Pinballs - doos 30 x 70 g
• Tangfastics - doos 30 x 70 g
• Bananen - doos 30 x 75 g
Lay’s
• Lay’s Paprika - doos 12 x 85 g
• Lay’s Paprika - doos 20 x 40 g
• Lay’s Naturel - doos 12 x 85 g
• Lay’s Naturel - doos 20 x 40 g
• Lay’s Bugles - doos 12 x 75 g
• Doritos Nacho Cheese - doos 12 x 85 g
• Doritos Nacho Cheese - doos 20 x 44 g
• Doritos Bits Twisties Honey BBQ - doos 30 x 40 g
• Nibb-it Sticks Naturel - doos 30 x 22 g
M&M’s®
• M&M’s® Choco - showdoos 24 x 45 g
• M&M’s® Pinda - showdoos 24 x 45 g
• Maltesers® - showdoos 25 x 37 g
• Mars® - showdoos 32 x 51 g
• Snickers® - showdoos 32 x 50 g
• Twix® - showdoos 25 x (2 x 25 g)
M&M’s® en Snickers® Ice Cream
• Snickers® Ice Cream - showdoos 24 x 66 g
• M&M’s® pinda icestick - showdoos 25 x 60 g
Riedel
• Appelsientje Appel Troebel 0,2L FL RV KR24
• Appelsientje Appelsap Professioneel
• Appelsientje Goudappel 0,25L PET TR24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ons spaarassortiment

Appelsientje Goudappel 0,4L PET SH12
Appelsientje Mild Sinaasappel
Appelsientje Multi Vitamientje 0,2L FL RV KR24
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
Appelsientje Sinaasappel Professioneel
Appelsientje Zontomaatje 0,2L FL RV KR24
Appelsientje Zwarte bes
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
DubbelFriss Appel-Perzik 0,275L PET TR24
DubbelFriss Appel-Perzik 0,5L PET TR12
DubbelFriss Framboos-Cranberry 0,275L PET TR24
DubbelFriss Framboos-Cranberry 0,5L PET TR12
DubbelFrisss Ananas & Mango
DubbelFrisss Appel & perzik
DubbelFrisss Appel & perzik light
DubbelFrisss Appel & zwarte bessen
DubbelFrisss Framboos & cranberry
DubbelFrisss Sinaasappel & Mandarijn
DubbelFrisss Witte druiven & citroen
DubbelFrisss Witte druiven & Citroen light
Extran Energy Cranberry 0,33L PET TR24
Extran Energy Orange 0,33L PET TR24
Extran Hydro Citrus 0,33L PET TR24
Extran Hydro Lemon Ice 0,33L PET TR24
Taksi Exotisch Fruit
Taksi Exotisch Fruit (geen suiker toegevoegd)
Taksi Sinaasappel
Taksi Tropisch Fruit
Taksi Tropisch Fruit (geen suiker toegevoegd)
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Wist u dat…

10 feitjes over bowlen

Wist u dat…

…De eerste indoor bowlingbaan ooit gebouwd is in
New York in 1840?
…In 2011 10 miljoen mensen minstens één keer gingen bowlen?
…Nederland één van de sterkere landen is in de bowlingwereld,
vooral bij vrouwen?
…Bowlingballen begin 1900 nog van hout werden gemaakt?
…Het grootste bowlingcentrum in Japan staat en
wel 141 banen heeft?
…De bowlingsport per jaar $225 miljoen ophaalt voor
goede doelen?
…Het maximaal aantal toegestane gaten in een bowlingbal 12 is?
…Het bowlen de grootste participatiesport is in Amerika?
…De jongste persoon die ooit een “300 game” (de hoogste score
mogelijk, met een strike in elke worp) speelde tien jaar was?
…De oorsprong van bowlen tot 5000 geleden getraceerd kan
worden, in de tijden van de Grieken en Romeinen?
Bron: www.oudetol.nl/10-feitjes-over-bowlen-2255
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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

