Vellykket vervekampanje

NBCCs administrasjon med vellykket vervekampanje.
Administrasjonen i NBCC har gjennomført en kampanje rettet mot bobileiere.
Av strategiske årsaker var det viktig for gjennomføringen at kampanjen ikke ble
kommunisert på forhånd.
Kampanjen har så langt vært svært vellykket, og allerede etter bare en uke av kampanjen har
vi mottatt nesten 700 innmeldinger på nye medlemmer. Kampanjen varer ut 2017 så vi
håper det ennå vil komme mange nye medlemmer.
Vi ser også på muligheten til å lage lignende vervekampanjer mot andre målgrupper i tiden
fremover, eksempelvis campingvogneiere.
Vi ser med glede at mange avdelinger jobber aktivt med å verve nye medlemmer, og kan
nevne NBCC-avdelingene Borg og Østfold som hadde felles vervestand, dette ga 17 nye
medlemmer da de sto på stand hos en forhandler.

NBCC avd. Sunnmøre fikk 16 nye medlemmer på sin stand på Båt & Caravan messa i Ålesund.
Dette er veldig hyggelige tall og vi ønsker alle lykke til med vervekampanjer fremover.
Vi har dessverre fått en del ufine tilbakemeldinger fra medlemmer som har mottatt denne
vervebrosjyren. Listene med våre medlemmer ble vasket mot listen over bobiler i Norge av
Posten.
Som dere da sikkert skjønner vil dette aldri bli 100% siden det er noen som har doble navn,
noen ganger står bobilen på en person og en annen står som hovedmedlem, dette er noen
av årsakene til at noen av våre medlemmer har mottatt tilbudet.
Vi i administrasjonen jobber hele tiden med det for øyet at det vi gjør skal være det beste for
organisasjonen og våre medlemmer.

CKE-kort med NBCCs logo

NBCC har inngått avtale med NHO Reiseliv om Camping Key Europe, slik at våre medlemmer
nå får medlemsnummer og NBCCs logo på CKE kortet når de bestiller.
Prisen forblir den samme, og fordelene og forsikringen som er bakt inn i kortet forblir også
det samme. Det eneste som er nytt er linken for bestilling, og kan kun bestilles gjennom
NHO Reiseliv:
www.isave.no/nho/nbcc
Fyll inn skjema som vanlig, husk å fyll inn passnummer (les mer om det her), trykk bestill.
Etter fullført betaling vil kortet bli produsert og sendt i løpet av 1-2 arbeidsdager, og deretter
kommer det til deg i posten innen 4-6 arbeidsdager.

Utvidet avtale med Fjord Line
NBCC har hatt avtale med Fjord Line i
mange år, med 16 % rabatt på et utvalg
av strekninger. I 2017 har avtalen blitt
reforhandlet og vi har nå fått flere
strekninger med i avtalen.
Bergen/Stavanger – Hirtshals | Langesund – Hirtshals | Kristiansand – Hirtshals |
Sandefjord – Strømstad | Innenriksreise Bergen – Stavanger
Avtalen gjelder ved bruk av en av Fjord Lines 4 rabattkoder. Disse ligger på Min Side og er også
nye av året. All informasjon om vilkår og bestilling ligger under Medlemsfordeler på
www.nocc.no.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------De sentrale komiteene er viktige bidragsytere til hele NBCC, og bør der det er
mulig få muligheten til å presentere seg og komme med sin informasjon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NBCC-nytt for tillitsvalgte
NBCC-nytt er en kortfattet informasjonstrykksak
for tillitsvalgte og øvrige medlemmer.
Sentralstyret og de sentrale komiteer er invitert til
å komme med informasjonsmateriale slik at alle
tillitsvalgte skal få så mye og god informasjon som
mulig.

NBCC-nytt legges også på NBCCs hjemmeside.
NBCC-nytt EXTRA vil være et informasjonsorgan
der det vil bli gitt ekstra informasjon mellom de
fastsatte NBCC-nytt.
Utgiver: Norsk Bobil og Caravan Club
Box 104, 1921 Sørumsand

NBCC-nytt sendes på e-post til mottakerne, og kan
fritt videresendes.
Utgivelsesplan 2017

Nr. 2 uke 14
Nr. 3 uke 33
Nr. 4 uke 42
Materialfrist fra sentralstyret og sentrale komiteer
er senest en uke før utgivelse.
Her kan det være både tekst og bilde

Jørgen Snoen
Fagsjef/redaktør NBCC-nytt

DET ER VIKTIG AT MOTTAGER AV NBCC-NYTT SENDER DENNE VIDERE TIL ALLE TILLITSVALGTE LOKALT!

