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Introductie

Voor een nog beter uitje
Dit is alweer de laatste editie voordat wij er even
tussenuit gaan! Wat vliegt de tijd toch!
In de vorige editie hebben wij je op een andere
manier kennis laten maken met ons! Wij hopen
je hiermee op een positieve manier te hebben
verrast!
Zo hebben wij je verteld over het bedrijf achter
Quality Time, genaamd Opmerken en hebben
wij je een kijkje gegeven achter de schermen van
Quality Time. Ook deze editie zullen wij hierop
voortborduren en laten wij je weer zien waar
we mee bezig zijn geweest! Zo leren jullie ons,
en onze merken die ook graag laten zien wat ze
allemaal doen, beter kennen. Want hoe leuk is dat!
Lees gauw verder met deze maand als thema
rendement! Onze Mister M, die zoals je weet liever
anoniem blijft, haakt hierop in met zijn tips…. En
daar blijft het niet bij!
Veel leesplezier en tot in september! Dan volgt er
weer een nieuwe editie van de Quality Times!

Wendy Onwezen
Redactie de Quality Times
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Quality Time

Voor een nog beter uitje
voor jou en je bezoekers
In 2018 zijn wij gestart met Quality Time, een
gratis programma ontwikkeld voor organisaties
die actief zijn binnen Leisure ofwel recreatie/
vrijetijdsbesteding. Het doel is om deze
organisaties, waar jij er één van bent, te helpen
een nog beter uitje te worden. Dat doen wij met
een spaarprogramma, acties, adviezen en andere
leuke voordelen. Ook voor jouw organisatie kan
dat veel opleveren, dus profiteer ervan! Lees op de
volgende pagina’s hoe!

Wat dacht je bijvoorbeeld van…

Quality Time
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Veldkantine

Ondersteuning tijdens jouw feest of
evenement
Vorige week waren wij met onze Veldkantine
aanwezig bij Avanti’31 in Schijndel tijdens
de Brabant Boys Cup! 120 teams uit 7
landen deden hieraan mee! Het waren twee
geslaagde dagen, zowel voor de kantine
als voor ons! Heb jij binnenkort ook een
leuk feest of evenement? Boek dan de
Veldkantine. Kijk naar de kalender voor de
beschikbaarheid. Wees er snel bij, er is er
maar 1!

Boek tijdens een feest of
evenement onze Veldkantine!
Wij regelen vervolgens alles:
van assortiment tot personeel.
Er zijn twee opties.

Optie 1:
Bemand +
bevoorraad:
GRATIS + krijg
25% van de omzet.

Optie 2:
Bemand +
bevoorraad: €
250,00 + krijg 40%
van de omzet.

JUNI
Nr.
22
23
24
25
26

Ma Di Wo Do Vr Za
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

JULI
Zo Nr. Ma Di Wo
2 27 1 2 3
9 28 8 9 10
16 29 15 16 17
23 30 22 23 24
30 31 29 30 31

Do
4
11
18
25

Vr
5
12
19
26

Za
6
13
20
27

Zo
7
14
21
28

De cirkel geeft aan wanneer de Veldkantine al in gebruik is.
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Anders nog iets lekkers

Een bewust assortiment
Quality Time helpt je om
bewuste alternatieven ook op
de kaart te zetten. Gezond
voor je bezoekers en voor
jouw inkomsten.

Wil jij je bezoekers
ook een verantwoord
alternatief bieden?
Bestel de ‘Anders nog
Iets lekkers?’ display! Een
display vol met verantwoorde
tussendoortjes waarmee
jij je bezoekers eenvoudig,
laagdrempelig en zonder
grote voorraden een lekker
alternatief biedt.

Interesse in een display
of losse producten?
Kijk en bestel via www.
andersnogietslekkers.nl.
Ook los en per collo te
bestellen.
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Sparen en verzilveren

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?

* Kies één spaarmethode die voor jou het beste werkt!

Sparen, hoe?
Machtig Quality Time tot het
automatisch opvragen van een
kopie van jouw grossierslijst
of:

Mail je grossierslijst naar
info@ikwilqualitytime.nl
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Quality Time Award

Laat je droom uitkomen
door de
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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.

€ 5.000,- te besteden aan
verbetering of vernieuwing
van jouw bedrijf

Belangstelling?

Belangstelling
of andere vragen?
Wij helpen je graag!
Zo kun je ons bereiken!

Bel ons

App ons

085-0290056

06-43051024

Bezoek ons

Mail ons

Stuur ons

De Ooyen 13a
4191 PB
GELDERMALSEN

info@ikwilqualitytime.nl

Postbus 11
4190 CA
GELDERMALSEN

9

De maand is weer voorbij gevlogen

De maand mei is voorbij
gevlogen!
Het is alweer een nieuwe maand! Juni is
here! Hierbij zomaar een greep uit een
werkdag bij Quality Time.

Voorbereidingen Veldkantine
Achter de schermen is Quality Time druk bezig
geweest met de voorbereidingen omtrent de
inzet van de Veldkantine! Van vrijdag 31 mei tot
en met zaterdag 1 juni stond de Veldkantine
namelijk bij Avanti ’31 in Schijndel. Met de
checklist op zak is Job voor aanvang van
het toernooi samen met een collega langs
geweest bij Avanti ’31 om de wensen en
behoeften te bespreken en gezamenlijk te
kijken hoe de Veldkantine hierin een rol kan
spelen. Wil jij de Veldkantine ook tijdens jouw
feest of evenement? Bel ons op 085-0290056
of mail naar info@ikwilqualitytime.nl.
Check de beschikbaarheid van de Veldkantine
op pagina 5 en misschien tot snel!
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Tips van Mister M.

De tips van Mister M om meer rendement
uit jouw verkooppunt te halen!

1

3

2
Presentatie is
alles! Laat zien
wat je hebt:
presentatie,
presentatie
en nog eens
presentatie!

4
Verandering is
goed! Verras ook
je vaste bezoekers
met nieuwe
acties, producten,
promotiemateriaal
en presentatie...

5

De winst zit in
de inkoop!
Beperk
het aantal
producten dat
je verkoopt.
35% van je
assortiment,
zorgt al snel
voor 65% van
je omzet!

Zorg voor een
goede marge! Ken
je inkoopprijzen
en bepaal je
marge. Zorg
daarnaast voor
een goede mix
van producten met
een goede marge
en producten die
minder opleveren.

Profiteer van
aanbiedingen
maar check
houdbaarheid.
Voorkom derving!

6
Zorg dat je iets
speciaals hebt.
Een lokale
lekkernij of iets
uit eigen
keuken.

7
Wat mis je nog in
jouw verkooppunt?
Leer van je
bezoekers en de
kans dat nieuwe
ideeën slagen, wordt
een stuk groter!
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Voor jou gespot

DE AFGELOPEN MAAND
GESPOT OP SOCIAL MEDIA
Waar zijn onze merken mee bezig:

proteinbymelkunie

pepsico

#TransformationTuesday
Misschien had je het al gespot, maar
onze 200g kwarks zijn wat body kwijt!
We hebben namelijk afscheid genomen
van een groot deel van het
verpakkingsmateriaal waardoor ze
makkelijker zijn te recyclen.
Ook hebben we op aanraden van onze
fans de textuur van het product iets
zachter gemaakt
Uiteraard wel met dezelfde
voedingswaarden en evenveel power! 🏼

In India, 130M people live without access
to clean water. We’re working with partners
like @wateraidamerica to help change that.
Binan is using a hand pump to collect
clean water that she uses in her home in
Bihar, northern India.
With support from the
#PepsiCoFoundation, similar
hand pumps are now being
installed in water-stressed
villages in southern India.
courtesy of @wateraidamerica /
Poulomi Basu

😍

💪

📸

#WaterWednesday
#CleanWater #WaterforAll
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Voor jou gespot

heinz_nl
mms.nederland

When your biggest superfan - who happens to
be international superstar
@teddysphotos, tells you he wants
to work with you... MAKE. IT.
HAPPEN. Stay tuned for what’s
coming next. #EDxHEINZ

Tadaaa, Yellow presenteert met trots...
M&M’s® ijs! Nu overal verkrijgbaar, in de
smaken Pinda en Choco.

🍅

#Repost @teddysphotos
It’s happening… #advert
#dreamscometrue #believe
#achieve

bekind.nl

🌍🥜🏃

Stapje voor stapje naar een schone wereld

Vandaag rennen een paar fanatieke influencers een
rondje Sarphatipark, check onze Instagram stories!
Net zoals @geraldine_kemper doen zij aan BE-KIND
running, want ze ruimen tijdens het rennen al het afval
op wat ze tegenkomen ️
Zij trappen samen de eerste dag af van de @onefit.
global clinic waar jij vanaf 16 mei ook aan kan
meedoen. Gewoon door je aan te melden via de
One-Fit app!

🗑

🤳

#ploggen #bekindvoordewereld
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Starbucks

Starbucks Chilled Classics en
Starbucks Doubleshot
Je favoriete koffie net een beetje anders!
Ontdek onze nieuwe ijskoude dranken, zo uit het koelschap!
Nu kun je altijd en overal van heerlijke Starbucks koffie
genieten. Met onze eigen espresso en verse, romige melk.
En die rijke smaak? Die zit ‘m in de bonen en de manier
waarop we ze branden. We maken al onze ijskoude klassieke
koffiedranken volledig met fairtrade arabicabonen.
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Extran

BEKIJK DE AANBIEDING
OP PAGINA 18!

15

Appelsientje

16

DubbelFrisss

17

Riedel aanbiedingen
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PROFITEER NU VAN

twee scherpe
Riedel aanbiedingen!

1

Startaanbieding:
3 trays + 1 tray gratis

Extran

DubbelFrisss

Coolbest

Bij een order van 3
krijg je 1 tray Extran
Cranberry Variant gratis.

Bij een order van 3 krijg
je 1 tray DubbelFrisss
Cranberry + Framboos
gratis.

Bij een order van 3 krijg
je 1 tray Coolbest
Smoothie FramboosBlauwe Bes gratis.

Taksi

Appelsientje

Bij een order van 3 krijg
je 1 tray Taksi Tropisch
Fruit gratis.

Bij een order van 3 krijg
je 1 tray Appelsientje
Appelsap gratis.

2

Een jaar lang voordeel!

Een jaar lang voordeel op de inkoop van Extran, DubbelFrisss,
Coolbest, Taksi en Appelsientje. Wie wil dat nou niet? Neem
contact met ons op om te horen wat deze scherpe deal is!

Belangstelling?
Wacht niet langer en profiteer van deze mooie aanbiedingen!
Neem contact met ons op via info@ikwilqualitytime.nl of bel
naar: 085-0290056. Wij geven vervolgens de bestelling door
aan je huidige grossier. Uitlevering van de producten vindt
plaats zoals je gewend bent.
* Coolbest Smoothie Framboos-Blauwe Bes niet bij iedere
groothandel verkrijgbaar.

Heinz
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PROTEIN
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PROTEIN - Waarom eigenlijk?
Voor meer spierkracht
Lekker gesport? Proteïne helpt je spieren herstellen
Met iedere training en wedstrijd krijgen je spieren een flinke
klap. Tijdens het herstellen bouwt je lichaam spieren opnieuw
op. Zo word je sterker. Zorg ervoor dat je daarbij genoeg eiwit
binnenkrijgt: het is een bouwstof voor je lichaam. De zuivel
van PROTEIN is rijk aan eiwit en helpt je spieren herstellen.
Zo zijn je spieren binnen no-time weer klaar zijn voor actie.

Handig voor onderweg
Altijd je portie PROTEIN bij je.
De portieverpakkingen van PROTEIN bevatten 15 tot 25 gram
eiwit. Zo kom je gemakkelijk aan je dagelijkse dosis. Je neemt
de kleine bakjes en flesjes gemakkelijk mee, zodat je altijd de
juiste hoeveelheid eiwit bij je hebt. Afmeten en mixen hebben
wij al voor je gedaan.

Lekker natuurlijk
Zonder kunstmatige zoetstoffen, wel zo lekker.
Bewust bezig zijn met je voeding tijdens het sporten is
belangrijk. Maar je mag jezelf ook belonen voor je harde werk.
PROTEIN doet beide. We voegen voor een extra lekkere
smaak een klein beetje natuurlijke zoetstof aan PROTEIN toe
uit geconcentreerd druivensap. PROTEIN yoghurt, kwark en
chocodrink zijn bovendien lactosevrij en laag in vet.

Een fantastische
Pub Quiz
Een Pub Quiz is heel leuk om te organiseren en levert
een gezellige avond op voor iedereen die meedoet. Wij
hebben een pakket ontwikkeld waarmee je eenvoudig
een Pub Quiz kan organiseren. Leuk voor in je
verkooppunt, vrijgezellenfeest, op je kantoor of tijdens
een buurtfeest! Alles zit erin voor een lekker en gezellig
avondje! En met lekker bedoelen we ook echt lekker!
Een belangrijke rol in deze Pub Quiz is weggelegd voor
twee bijzondere speciaalbieren en de snacks van
Beckers!

Het pakket is voor 24 personen (maar is
uiteraard in veelvoud te bestellen) en
bestaat uit:
• 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.
*De Beckers Partymix XL bestel je gewoon via je eigen grossier. Op vertoon
van de factuur krijg je van ons het aankoopbedrag retour. Aangezien dit een
diepvriesproduct is kunnen we het niet rechtstreeks versturen.

Pub Quiz

Wat kost dat?
Dit Pub Quiz pakket met bier en snacks kost € 125,exclusief verzendkosten en emballage. Dat is dus iets
meer dan € 5,- per persoon voor een leuke avond.
Valt mee toch?
*Tip: vraag een bijdrage aan je deelnemers en je bent uit 		
de kosten!

Hoe bestel je?
Bestellen is heel makkelijk!
Ga naar www.andersnogietslekkers.nl/pub-quiz/
en geef door hoeveel pakketten je wilt ontvangen
en wij regelen de rest. De pakketten worden geleverd
door PostNL op een moment dat jou past. Daarover
nemen we dus contact met je op. De levertijd is drie
weken.
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De Tosti
Caprese
Een heerlijke tosti met tomaat, mozzarella en basilicum!
Een erg simpel recept, maar toch zet je iets bijzonders op tafel.

Recept

Benodigdheden:
• Een Italiaanse bol
• 1 bol mozzarella
• Pomodori tomaat
(Tip: bekijk de Tomaatwijzer.
Zo heb je snel de beste tomaat te pakken).
• Parmaham
• Pesto

Bereidingswijze:
Besmeer de binnenkant
van de Italiaanse bol met
een dun laagje pesto. Beleg
vervolgens met een plakje
mozzarella en pomodori
tomaat. Leg bovenop de
mozzarella en tomaat een
aantal plakjes parmaham.
Even in de tosti-ijzer en
smullen maar!

Tomaatwijzer
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Spaarprogramma

Het Quality Time
Spaarprogramma
Spaarprogramma
Maomix
30 x 70 gr

Snickers®
32 x 50 gr

Starmix
30 x 75 gr

Mars®
32 x 51 gr

Kindermix
30 x 75 gr

Twix®
25 x (2 x 25 gr)

Pinballs
30 x 70 gr
Tangfastics
30 x 70 gr

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

Bananen
30 x 75 gr

Maltesers®
25 x 37 gr

Lay’s Naturel
12 x 85 gr
Lay’s Naturel
20 x 40 gr
Lay’s Paprika
12 x 85 gr
Lay’s Paprika
20 x 40 gr
Lay’s Bugles
12 x 75 gr
Doritos Nacho Cheese
20 x 40 gr

Snickers® Ice Cream
24 x 66 gr
M&M’s® pinda icestick
25 x 62 gr

Appelsientje Appelsap
Professioneel
Appelsientje Goudappel
0,25L PET TR24
Appelsientje Goudappel
0,4L PET SH12
Appelsientje Mild
Sinaasappel

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

Single Dark Chocolate
Nuts & Sea Salt
12 x 40 gr
Single Caramel
Almond & Sea Salt
12 x 40 gr

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

Doritos Nacho Cheese
12 x 85 gr
Doritos Bits Twisties
Honey BBQ
30 x 40 gr
Nibb-it Sticks Naturel
30 x 22 gr

CoolBest Premium
orange
Appelsientje Appel
Troebel
0,2L FL RV KR24

spaarprogramma

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

CoolBest Premium
orange

DubbelFrisss Witte
druiven & citroen light

Extran Energy
Cranberry
0,33L PET TR24
Extran Energy Orange
0,33L PET TR24

Appelsientje Multi
Vitamientje
0,2L FL RV KR24
Appelsientje Multi.Vitam.
Oranje Vr.
0,25L PET TR24
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Extran Hydro Citrus
0,33L PET TR24
DubbelFriss AppelPerzik
0,275L PET TR24

Extran Hydro Lemon
Ice
0,33L PET TR24

DubbelFriss AppelPerzik
0,5L PET TR12

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
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

DubbelFriss
Framboos-Cranberry
0,275L PET TR24

Taksi Exotisch Fruit

DubbelFriss
Framboos-Cranberry
0,5L PET TR12

Taksi Exotisch Fruit
(geen suiker toegevoegd)

DubbelFrisss Ananas
& Mango

Taksi Sinaasappel

Protein Mango Yoghurt
6 x 200 gr

DubbelFrisss Appel &
perzik

Taksi Tropisch Fruit
(geen suiker toegevoegd)

Protein Strawberry Yoghurt
6 x 200 gr

DubbelFrisss Appel &
perzik light

Protein Tropical Shake
8 x 225 ml

DubbelFrisss Appel &
zwarte bessen

Protein Raspberry Shake
8 x 225 ml

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

Starbucks Chilled
Classics Cappuccino
10 x 220 ml
Starbucks Chilled
Classics Almond
10 x 220 ml

Protein Coconut Quark
6 x 450 gr
Protein Strawberry Quark
6 x 200 gr
Protein Raspberry Quark
6 x 200 gr

Spaarprogramma

Vervolg...
SPAREN
Spaarprogramma
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 Curry Gewürz

Heinz Mosterd

Curry Gewürz
3 x 2,5 L

Mosterd
3 x 2,5 L

Curry Gewürz
3 x 5,0 L

Mosterd sachets
200 x 10 ml

Curry Gewürz
100 x 17 ml
Curry Gewürz
Emmer x 10 L
Heinz Frites Sauce
Frites Sauce
3 x 2,5L
Frites Sauce
3 x 5,0 L

Breaker Aardbei
6 x 200 gr
Breaker Banaan
6 x 200 gr

Frites Sauce
100 x 17 ml

Breaker Kers
6 x 200 gr
Breaker Perzik
6 x 200 gr

Frites Sauce
35% Emmer x 10 L

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

Frites Sauce
25% Emmer x 10 L

Frites Sauce
Emmer x 10 L
Heinz Tomato Ketchup
Tomato Ketchup
3 x 2,5 L
Tomato Ketchup
3 x 5,0 L
Tomato Ketchup
8 x 875 ml
Tomato Ketchup
2 x 2,15 L
Tomato Ketchup
100 zakjes x 17 ml
Tomato Ketchup
Jerrycan x 11,4 L

VERZILVEREN

Heinz Mayonaise
Mayonaise
2 x 2,15 L
Mayonaise
3 x 2,5 L
Mayonaise
3 x 5,0 L
Mayonaise
6 x 875 ml
Mayonaise
100 x 17 ml

GRATIS

PRODUCTDOZEN

Mayonaise
Emmer x 10 L

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

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

