
 

 

Primera Cadeaukaart winnaar Giftcard van het jaar Verkiezing 2018! 

De Primera Cadeaukaart is door de Nederlandse consument verkozen tot de favoriete Giftcard van het Jaar 

2018. Ook in de categorie Supermarkten & Gemaks-winkels ging de winkelketen met de titel aan de haal. 

 

Tijdens het spectaculaire en druk bezochte gala in de Orangerie in Den Bosch zijn vanavond de prijswinnaars in 

de verschillende categorieën van de Giftcard van het jaar verkiezing bekend gemaakt. De Primera Cadeaukaart 

werd met een grote meerderheid van de stemmen gekozen tot Giftcard van het Jaar 2018.  

 

De Giftcard van het Jaar verkiezing is een nationale verkiezing waarbij consumenten via 

Giftcardvanhetjaar.nl een stem uitbrengen op hun favoriet. Er kan gekozen worden uit ruim 100 

verschillende deelnemende cadeaukaarten. In de periode van 24 oktober 2018 tot en met 21 november 

2018 kon er online gestemd worden in 12 verschillende categorieën én op de overall winnaar 

De winnaars van de verschillende categorieën zijn: 

(online) Winkelen:   

Bol.com cadeaukaart 

Beauty & Wellness: 

BeautyCadeau 

Belevenissen: 

GiftForYou 

Drogisterij & Parfumerie: 

ICI Paris XL Cadeaukaart 

Entertainment: 

Podiumcadeaukaart 

Eten & Drinken 

Diner-Cadeau 

Fashion: 

Fashioncheque 

Huis & Tuin & Doe het zelf: 

Intratuin 

Kids: 

Intertoys Kado! 

Leisure & Ontspanning: 

Weekendjeweg.nl cadeaukaart 

Sport & Actief 

ANWB Cadeaukaart 

Supermarkten en Gemaks-winkels: 

Primera Cadeaukaart 

 
De Giftcard van het jaar verkiezing vond dit jaar voor de vierde keer plaats en laat, net als de 
cadeaukaartmarkt, een aanzienlijke jaarlijkse groei zien. Telde de verkiezing vorig jaar nog 57.000 
stemmen, met ruim 78.000 stemmen is er dit jaar dan ook een nieuw record gevestigd.  
In de nog relatief jonge cadeaukaartmarkt gaat de Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland 
(BVCNL) als initiatiefnemer de komende jaren deze verkiezing nog verder uitbouwen en p romoten. 



 
 

Meer informatie, niet voor publicatie  
BVCNL - Loes van Leeuwen, Relationship Manager, info@giftcardvanhetjaar.nl, www.giftcardvanhetjaar.nl    
Fotograaf – Raldo Neven 

Disclaimer: De Giftcard van het Jaar verkiezing is een onafhankelijke consumentenverkiezing waarin BrancheVereniging 

Cadeaukaarten Nederland enkel een faciliterende rol heeft.   
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