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Nee  Ja 

Ben jij al lid van Quality Time? 

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 aan- 

biedingen 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 en Lay’s

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! 

Jouw voordelen Waarom lid worden? 

+ alle andere voordelen 
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In deze editie

Onze merken: M&M’s®

De introductie van Quality 
Time en alle voordelen

Onze merken: Lay’s 

Een nog beter uitje 
worden? Win de Quality 
Time Award!

Onze merken: Haribo Assortiment tips & Tricks 

Ontmoet ons team! Ze 
komen graag bij je langs

Ervaring binnen sport; 
Profkantine Sparen en verzilveren

Presentatie is alles 
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Vol trots presenteren wij de eerste 
editie van de Quality Times! Een 
online magazine boordevol tips, 
nieuwtjes, ervaringen van collega’s, 
aanbiedingen en nog veel meer! 
Exclusief voor alle leden van 
Quality Time.

Blijft het bij deze editie? Zeker niet! 
Vanaf nu brengen wij maar liefst elke 
maand de Quality Times uit. We brengen 
je op de hoogte van de laatste nieuwtjes 
en informeren je over het Quality Time 
spaarprogramma. 

Deze maand introduceren wij Quality 
Time. QuaIity Time is een nieuw én gratis 
programma voor organisaties die actief zijn 
binnen recreatie, vrijetijdsbesteding ofwel 
leisure. Het doel is om deze organisaties te 
helpen een nog beter uitje te worden. Dat 
doen we met een simpel spaarprogramma, 
adviezen, tips en de Quality Time Award 
t.w.v. € 5.000,-. Gratis en voor niets, dus 
doe er vooral je voordeel mee.

Veel leesplezier!

Voor een nog beter uitje 

Dana Saenen 

Redactie de Quality Times 
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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 kinderboer-
derij, 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.

Voor een nog 
beter uitje voor 
jou en je bezoekers

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

Quality Time heeft inmiddels 
al meer dan 100 leden! 

Uit verschillende segmenten: 

“Ik vind het 
spaarprogramma 

leuk en heb me dan 
ook meteen dezelfde 
dag ingeschreven!” 
(indoor speeltuin)

“We zijn erg blij met de komst van 
Quality Time. Fijn dat jullie ons

kunnen helpen met presentatiemeubels! 
Het spaarprogramma is leuk en ik spaar 

dan ook mee. Gelukkig mogen we 
ondanks dat we meerdere vestigingen 
hebben zelf keuzes maken zoals welk 

merk chips, snoep en chocolade” 
(Trampolinepark)
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Ervaring binnen sport 

De ‘anders nog iets lekkers?’ display
een display met verantwoorde tussendoortjes.

‘Anders nog iets lekkers?’ is een initiatief van Profkantine. Uit 
recent onderzoek van Profkantine bleek dat 30% van de aan-
gesloten kantines daadwerkelijk een toenemende vraag ziet 
naar gezonde voeding. Belangrijk is dat dergelijke producten 
actief worden aangeboden in plaats van af te wachten of er 
vraag naar is.

Meer weten of ook bestellen? 
Kijk op www.andersnogietslekkers.nl

In de display zitten producten van 
bekende merken als Quaker, Duyvis, 
Snelle Jelle, Hero en Slimpie tot 
de kleinere spelers Bear, Nãkd, 
Bazqet en Organix. 

In 2014 zijn we gestart met Profkantine om sportkantines te helpen meer 
rendement uit hun kantine te halen. Er zijn nu ruim 2.200 kantines gratis lid en zij 
profiteren dagelijks van de voordelen die Profkantine biedt. Ze sparen door 
bepaalde merken in te kopen (zoals Haribo en Snickers®) en daarmee bouwen ze 
een tegoed op dat ze kunnen verzilveren voor nuttige spullen voor hun kantine.

De voordelen van Profkantine:

Verkoopadvies

Presentatie tips en materialen 

Digi-magazine ‘de Coach’ 

De coaches komen bij je langs 

Sparen 

Verzilveren 

- 
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En nu is er dus Quality Time. Ook voor jouw 
organisatie kan dat veel opleveren, met een 
spaarprogramma voor meer rendement, 
acties, adviezen en andere leuke voordelen. 
En niet te vergeten: de kans om in één klap 
een droom voor jouw organisatie te 
realiseren! 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!

Laat je droom uitkomen door de 

Quality Time Award

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



Wendy 

“Wil je graag een afspraak 
plannen? Dan is de kans 
groot dat je mij aan de 

telefoon krijgt!”

Job

“Wie weet sta ik 
binnenkort bij je op

de stoep ;)”

Mees

“Drinken wij binnenkort 
een kop koffie?”

Ontmoet ons team
Ontmoet Wendy, Job en Mees, onze Quality Time coaches. Zij ondersteunen 
verkooppunten met onder andere verkoop- en assortimentsadvies, presentatie tips 
en aanbiedingen. Ook zijn ze het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. 

Wil je ze wel eens ontmoeten? Ze komen graag bij je langs! Neem contact op met 
085-0290056 of mail naar info@ikwilqualitytime.nl en we maken een afspraak! 
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Geef je machtiging af 

Om het sparen zo gemakke-

lijk mogelijk te maken kun je 

Quality Time machtigen tot 

het opvragen van een kopie 

van de grossierslijst (afna-

me-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 kwar-

taal) 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@qualitytime.nl zodat 

wij jou de spaarpunten

 kunnen toekennen. 

Start met sparen, laat 
geen geld liggen!

Als Quality Time-lid wil je meer rendement uit je 
verkooppunt halen. Daarom zorgt Quality Time
ervoor dat je snel en makkelijk (en gratis!) kan 
sparen met al onze mooie merken. Optimaliseer je 
assortiment en verhoog je rendement. Meer van 
deze merken in je assortiment is tenslotte meer 
verkoop en sneller sparen. Dus doe jezelf en je 
organisatie niet te kort. Quality Time is bovendien 
gratis en inkopen doe je gewoon bij je eigen 
grossier.

Sparen kan op 2 manieren! 
Hoe?  

  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! 



Sparen 
waarvoor eigenlijk? 
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Sparen met het Quality Time assortiment 
levert je 100% rendement op. Voor het  
inkopen van 1 productdoos van de deel-
nemende merken ontvang je gemiddeld al 
20 spaarpunten. Heb je 1000 spaarpunten 
verzameld? Dan kun je dit al verzilveren 
voor een gratis productdoos. Als je die 
verkoopt, heb je dus 100% rendement! 

Inkopen doe je gewoon bij je eigen 
grossier, Quality Time verkoopt dus zelf 
geen producten. 

Lees snel verder om meer over 
ons assortiment te ontdekken!  
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De merken
In het Quality Time assortiment zitten 
verschillende A-merken zoals M&M’s®, Snickers®, 

Mars®, Twix®, Maltesers®, M&M’s® Ice Cream, 
Snickers® Ice Cream, Lay’s, Doritos, Bugles, 
Haribo en Maoam. Het inkopen van deze 
producten doe je bij je eigen grossier, 
Quality Time verkoopt zelf geen producten. 

Wat zit er in ons assortiment?
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Snickers®, Mars®

Twix®, M&M’s®,  
Maltesers®, Snickers® 

en M&M’s® Ice cream
Mars is een familiebedrijf, wat al generaties lang heerlijke 
chocolade- & ijsproducten produceert. Met eeuwenoude 
merken, als Mars® en MilkyWay® is Mars één van de grootste 
chocoladeproducenten ter wereld. In Nederland is Mars markt-
leider en met meer dan 50 jaar ervaring in de impulsmarkt de 
partner op het gebied van chocolade.

Naast Mars® en MilkyWay® vallen ook de populaire merken 
M&M’s®, Snickers®, Twix® en Maltesers®, onder de vlag van dit 
unieke bedrijf. Met een ruim aanbod aan merken en smaken 
bieden we voor ieder wat wils en streven we ernaar om elke 
dag miljoenen mensen een momentje van plezier en voldoening 
te kunnen bieden. Kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid zijn 
hierbij de speerpunten. Deze worden in de hele keten door-
gevoerd: het start bij de inkoop van grondstoffen en eindigt bij 
een verantwoorde consumptie van de producten. Van cacao-
boon tot winkelvloer dus!

Sparen met:
Snickers®, Mars®, Twix®, M&M’s® pinda, M&M’s® Choco, 
Maltesers®, Snickers® en M&M’s® Ice cream.
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De lekkerste chips, het 
grootste assortiment! Lay’s 
chips worden al ruim 75 jaar 
zorgvuldig bereid met de 
allerlekkerste aardappelen 
en de beste ingrediënten. 
Lay’s chips zijn er naar 
ieders smaak en voor elk 
moment van de dag.

Lay’s gebruikt voor zijn 
chips alleen de beste aard- 
appelen. Daarnaast is 
Lay’s voorloper op de 
chipsmarkt als het gaat om 
het continu verbeteren van 
zijn producten. 

In 2007 was Lay’s de 
eerste chipsfabrikant die al 
zijn chips in 100% SunSeed® 
olie is gaan bereiden, een 
speciale zonnebloemolie 
die van nature rijk is aan 
onverzadigde vetten. 

In 2010 heeft Lay’s, voor 
een groot deel van het 
assortiment, het zoutge-
halte met 25% verminderd 
ten opzichte van de oude 
Lay’s receptuur. 

Sparen met:

Lay’s Naturel, Lay’s 
Paprika, Doritos Nacho 
Cheese, Bugles, Doritos 
Bits Twisties Honey BBQ, 
Nibb-it Sticks Naturel.

Wist je dat.... 

Het proces om van 
aarappels chips te maken 
hooguit 15 minuten duurt? 

40 en 85 

grams zakjes 

40 en 85 grams zakjes 

44 en 85 

grams zakjes 

40 grams
zakjes 

75 grams
zakjes 

22 grams
zakjes 
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HARIBO is een familiebedrijf, dat nu wordt gerund door 
de derde generatie en is wereldmarktleider in fruitgom 
en drop. Voor HARIBO begon het allemaal met de 
Goudberen. 

Ze zijn een belangrijk product en sterk symbool voor HARIBO. Deze 
fruitgom-iconen worden al generaties liefdevol geproduceerd: van 
kwalitatieve ingrediënten, via het zorgvuldig gecontroleerde productie- 
proces, tot het eindproduct met de fantastische HARIBO-belofte: 
HARIBO maakt kinderen blij, en volwassenen horen ook daarbij!

Dagelijks worden er wereldwijd maar liefst 100 miljoen Goudberen 
geproduceerd. Continue merkbeheer, de hoogste kwaliteitsnormen 
en het vertrouwen van consumenten vormen een groot deel van het 
succesverhaal op 15 productielocaties in Europa.

DE KLEURRIJKE DIVERSITEIT VAN HARIBO!
Goudberen, Perziken en Kersen zijn slechts een greep uit het groot 
aantal zeer bekende en iconische snoepjes van HARIBO. Deze snoep-
jes maken al jaren kinderen en volwassenen blij. Naast deze klassiek- 
ers brengt HARIBO ook elk jaar innovatieve en trendy nieuwigheden 
op de markt. Zo probeert HARIBO variatie te bieden voor iedereen.

Sparen met:
Haribo Bananas, Maoam Pinballs, Haribo Kindermix, Maoam MaoMix, 
Haribo Tangfastics, Haribo Starmix. 
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tips & tricks! 

Presentatie is alles

Laat zien wat je hebt: presentatie, 
presentatie en nog eens 
presentatie!

De winst zit in de inkoop!

Profiteer van aanbiedingen, 
maar check houdbaarheid!

Voorkom derving

Voer een niet te breed 
assortiment. Verkoopt iets niet 
goed? Dan eruit! Toch producten 
over? Doe dan een actie aan het 
eind van de maand.

Verandering is goed

Verras ook je vaste gasten met 
nieuwe acties, producten en
presentatie...

Zorg voor meer marge

Ken je inkoopprijzen en bepaal je 
marge....

Zorg dat je iets speciaals 
hebt

Een lokale lekkernij of iets uit eigen 
keuken. Verkoop iets wat (bijna)
nergens anders te krijgen is.

Rumoer op de vloer

Organiseer activiteiten waar je 
gasten van opkijken zoals een 
proeverij.

Assortiment 



Presentatie is alles 
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! 

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

Zet het meubel op een prominente 
plek 

Presenteer de productlogo’s 
horizontaal of breed in het schap 

Presenteer in duidelijke merk-, kleur - 
en smaak blokken

Zorg dat alle zakjes goed gespiegeld 
zijn

Geef elk product een eigen plek

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

Zorg dat de voorraad voldoende 
aangevuld is
 



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


