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Introductie Quality Time
Sparen en verzilveren
Onze merken
Nieuw: Riedel
Veldkantine
Anders nog iets lekkers?

Ontdek de
voordelen
Lees meer over Quality Time
en word gratis lid!

In deze editie

Ben jij al lid van Quality Time?
Nee
Waarom lid worden?
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 gratis producten van de deelnemende
merken! Dat is dus 100% rendement!
Gratis en vrijblijvend lid
Lid worden van Quality Time is gratis en
vrijblijvend. Je zit nergens aan vast!

+ alle andere voordelen

Ja
Jouw 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
Grossiersonafhankelijk
Inkopen doe je gewoon via je vertrouwde leverancier
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In deze editie

In deze editie
Laat geen geld liggen!

Sparen en verzilveren

Anders nog iets lekkers?

Tips & tricks

Wist je dat...

Aanbiedingen

De spaarselectie wordt
uitgebreid: Riedel

De Veldkantine, meer
rendement uit je toernooi
of evenement

Meer over Lay’s

Ons spaarassortiment
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Introductie

dieper in op de deelnemende merken uit
het spaarprogramma, delen wij handige
tips en bruikbare adviezen. Ook kunnen
wij vol trots zeggen dat Riedel, bekend van
de merken Extran, Appelsientje, CoolBest,
DubbelFrisss en Taksi, is toegevoegd aan
het spaarprogramma. Hierdoor kun jij nog
sneller sparen!

Voor een nog beter uitje
Het is tijd voor de tweede editie van de
Quality Times! Voorgaande editie stond in
het teken van de introductie van Quality
Time: 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 wij 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…
In deze editie gaan wij dieper in op het
spaarprogramma. Zo delen wij o.a. nuttige
informatie om het sparen voor jou zo
makkelijk mogelijk te maken, gaan wij

Voor de komende edities zijn we altijd op
zoek naar leuke inzichten of tips. Dus heb
jij iets in jouw organisatie wat je graag wilt
delen of waarvan je denkt, dit kan in
andere organisaties ook goed werken?
Laat het ons weten en we delen het graag!
Of heb je juist een brandende vraag, stuur
deze in en we zoeken het uit voor je!

Veel leesplezier!

Dana Saenen
Redactie de Quality Times
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Laat geen geld liggen!
Ben je al lid van Quality Time, dan 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® of 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!
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!

Introductie
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Introductie

Eenvoudig scoren?
Verzilver je punten!
Spaar je bij Quality Time? Dan kun je je gespaarde
punten verzilveren voor gratis productdozen of tray’s
uit ons assortiment. Voor 1000 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

Sparen
voor gratis
producten
= 100%
rendement!
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Wist je dat...
... een combideal ervoor kan
zorgen dat 15% van je
bezoekers kiezen voor
een tweede product, wat ze
anders niet gedaan
zouden hebben

...60% van de ijsaankopen niet gepland is
en dat ijs in de winter
ook populair is

...het wetenschappelijk
bewezen is dat muziek
zorgt voor een omzetverhoging

...een stoepbord al kan
zorgen voor een
omzet-verhoging van
5% op je omzet

Wist je dat...

...de gerechten die
boven en onderaan je
menukaart staan het
meeste besteld worden

...M&M’s® het nummer
1 chocolademerk
in Nederland is
...Haribo op maar
liefst 15 locaties in
Europa geproduceerd
wordt?
...Lay’s paprika chips
de meest gegeten
smaak van Lay’s chips
in Nederland is?
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RIEDEL

Nieuw in
Quality Time:

Riedel

Nog sneller sparen met Extran, Appelsientje,
CoolBest, DubbelFrisss en Taksi.
Extran

Extran is een professionele sportdrank voor mensen die
optimaal willen presteren, voor tijdens en na een activiteit.
Extran Energy levert energie voor extra kracht. Extran Hydro
is een verfrissende, isotone dorstlesser voor hydratatie.

Appelsientje

In 1973 introduceerde Riedel de 100% pure en ongezoete
Appelsientje vruchtensappen in pak. Een primeur in
Nederland. Sindsdien is Appelsientje niet meer weg te
denken uit je assortiment. Je komt Appelsientje overal tegen,
onderweg, op je werk, op school en in de horeca. Zo kun je
altijd en overal genieten van ‘Het beste onder de zon’.

CoolBest

CoolBest staat voor de beste kwaliteit fruit en de
allerlekkerste smaak-combinaties. Denk maar aan de
bekende Mango Dream en Strawberry Hill. Bijzonder
aan CoolBest is dat het gekoeld wordt vanaf het persen
van het fruit, totdat het in de winkel ligt. Zo blijven smaak
en voedingsstoffen optimaal behouden. We keep it cool,
you get the best!
DubbelFrisss
Al sinds 1996 hebben we één simpele missie: extreem
verfrissende en verrassende combinaties maken. Want
waarom zou je kiezen, als het allebei kan?!? Met dit
‘dubbel denken’ waren we de eerste in Nederland die
de perfect match vonden tussen water & fruitsap.

Taksi

Sinds 1985 is Taksi in Nederland verkrijgbaar. Met deze
heerlijke dorstlesser waan je je even in de jungle. Taksi is
een smaakexplosie van vruchtensap met zuivel en is rijk
aan vitamine C. Daardoor is Taksi net even wat anders,
en dat proef je! Een lekkere dorstlesser voor elk moment
van de dag.
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Simpelweg genieten, dat is waar de
producten van Lay’s voor staan. Bereid
met echte ingrediënten en verkrijgbaar
in onweerstaanbaar lekkere smaken!
Lay’s Naturel & Paprika
De Lay’s chips zijn ondertussen een echte klassieker. Gemaakt van
de beste aardappels en knapperig gebakken zijn de chips van
Lay’s onweerstaanbaar lekker. De echte toppers in Nederland zijn
de smaken Naturel en Paprika.
Om 1 kg chips te maken zijn ongeveer 4
kilo aardappels nodig. Het proces om
van deze aardappels chips te maken
duurt hooguit 15 minuten. In de fabriek vindt
er eerst een kwaliteitscontrole plaats voordat de
aardappels gesorteerd, gewassen en geschild worden. Met
vlijmscherpe messen worden de aardappels gesneden tot
flinterdunne schijfjes. Na het bakken worden de chips voorzien
van hun karakteristieke smaak.

				Doritos Nacho Cheese Flavour
				
Doritos is een krokante tortillachip gemaakt 		
			
van versgeroosterde mais. Hiervoor is de beste 		
		
		
mais geselecteerd die uiteindelijk tot de
					
unieke Doritos driehoekjes worden
				
verwerkt. De chips worden geroosterd en 		
				
gefrituurd voor maximale kraak. Tot slot wordt
			
de explosieve Nacho Cheese smaak toegevoegd,
			
zodat jouw klanten kunnen genieten van deze
			heerlijke snack.

Lay’s

10

Doritos Bits Honey BBQ
Speciaal voor de kleine trek of voor on the go zijn de Doritos Bits
ontwikkeld. De Bits hebben een verrassende vorm met de
vertrouwde kraak en explosie van smaak zoals je gewend bent
van Doritos. De Honey BBQ smaak is een favoriet van vele
Nederlanders!
Lay’s Bugles Nacho Cheese Flavour
Een populaire snack is Lay’s Bugles Nacho
Cheese Flavour. Dit knapperige hoorntje is
gemaakt van o.a. mais. De van oorsprong
Amerikaanse snack dankt zijn naam aan de
vorm. Deze vorm maakt hem zeer geschikt om
te vullen, maar direct uit de zak is hij ook heerlijk.
Lay’s Bugles Nacho Cheese Flavour zijn o.a.
verkrijgbaar in een formaat van 75 gram, een perfect
formaat om te delen!
Lay’s Hamka’s Mini
De Lay’s Hamka’s Mini is de kleinere versie van de bekende
Lay’s Hamka’s Original. Deze brosse snack is in 1983 geïntroduceerd en is ondertussen uitgegroeid tot een echte klassieker!
		
Dit zoutje wordt gemaakt van een mix van de 			
		
beste mais en tarwe. Deze snack met ham- en 		
		
kaassmaak is verkrijgbaar in een zak van 80 gram.
		
Cheetos Nibb-it Sticks
		
Cheetos Nibb-it Sticks zijn lekkere en krokante
aardappelzoutjes. Dit krokante zoutje heeft een sterke smaak
en knapperige bite. Bereid in zonnebloemolie.

Verantwoord
en lekker!

Anders nog iets lekkers

Wil jij je bezoekers ook een verantwoord
alternatief bieden?
Bestel de ‘Anders nog Iets lekkers?’ display! Een display
vol met verantwoorde tussendoortjes. De display is rijkelijk gevuld 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
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Insights
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Tips & tricks
Combi-aankopen

Lay’s - Hoge koopintentie

Chocolade is perfect te combineren met koffie, thee of
andere dranken. Een op de tien repen wordt geconsumeerd
met een kop koffie. Maak van koffie drinken een echt koffiemoment en vraag of de klant er een heerlijke chocoladereep
bij lust.

Lay’s wordt verwacht in organisaties die actief zijn binnen
recreatie, vrijetijdsbesteding ofwel leisure en heeft een hogere
koopintentie dan andere chipsmerken. 71% geeft de voorkeur
aan Lay’s chips. Maak daar handig gebruik van door de
producten duidelijk te presenteren. Bijvoorbeeld in een van de
drie presentatierekken van Lay’s, met twee, vier of zes rekjes.

Een bonte presentatie

Snickers® en M&M’s® Ice Cream

Haribo’s snoepzakjes zijn een mooi voorbeeld van hoe je
producten op een mooie, bonte en kleurrijke manier kunt
presenteren. Zeker wanneer je het Haribo presentatierekje
gebruikt. Hierin is ruimte voor negen verschillende items bij
een staande presentatie. Als je het rekje ophangt, is er ruimte
voor twaalf soorten.

Laat zien dat je het product verkoopt, met een zichtbare
prijskaart of overzichtskaart. Snickers® en M&M’s® Ice Cream
verkopen ook nog goed als het minder warm is. Dus zorg
ervoor dat je ook in het najaar een kleine voorraad in je vriezer
hebt liggen!

Meer tips nodig? Of wil je sparren over de mogelijkheden in jouw verkooppunt?
Neem contact op met onze Quality Time coaches via info@ikwilqualitytime.nl of 085-0290056. Zij zitten
voor je klaar en voorzien je graag van handvatten om meer rendement uit jouw verkooppunt te halen.

Aanbiedingen

Insights

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.

“We komen ook graag bij je langs met tips, adviezen en onze mooie aanbiedingen! Meer weten over de aanbiedingen of wil je een afspraak maken?
Bel naar 085-0290056 of mail naar: info@ikwilqualitytime.nl”.
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De Veldkantine

14

Een mobiel verkooppunt om meer uit je feest of evenement te halen! Boek De Veldkantine in verschillende thema’s
voor meer rendement tijdens je feest of evenement. We ontzorgen je volledig en zorgen ervoor dat het mobiel
verkooppunt bevoorraad is met lekkere snacks en drankjes. Het verkooppunt is volledig bemand op de gewenste
datum en plek! Bekijk hieronder de verschillende thema mogelijkheden:
SOEPKAR
Met de soepkar bied je bezoekers een lekker alternatief tijdens de lunch of het avondeten.
Met de tomatensoep, erwtensoep en uiensoep zit er voor iedereen wel een smaak tussen
die doet denken aan de nostalgie op de schaatsbaan. Soeperlekker!

CHOCOLADEMELK- & KOEK-KAR
In onze winterkar kunnen jouw gasten weer even op temperatuur komen met een
heerlijke kop chocolademelk met slagroom en marshmallows. Ook nog lekkere trek?
Neem er dan een lekkere gevulde koek of stroopwafel bij!

BROODJE-WORSTKAR
Een premium Unoxworst op een zacht broodje met een topping van
gedroogde uitjes en saus naar keuze. Of je worst lust? Nou, nu wel!

Lijkt het je leuk als de Veldkantine bij jou komt? Neem contact op met
Quality Time via 085 - 029 00 56 of mail naar info@ikwilqualitytime.nl.
*De afbeeldingen zijn een impressie van de kar en kunnen verschillen van de werkelijkheid.

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
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De merken

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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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

