
Win jij de
Giftcard van het Jaar

verkiezing 2019?

Beste branchegenoot,

De Giftcard van het Jaar verkiezing is in volle gang en wij hopen dat je mee gaat strijden om de 
prestigieuze titel ‘Giftcard van het Jaar 2019’!

Donderdag 28 november a.s. worden tijdens een spectaculaire feestavond de winnaars van de 
Giftcard van het Jaar verkiezing bekendgemaakt. Een o�ciële uitnodiging met detailinfo als 
locatie en entreeprijs volgt binnenkort. Als je vorig jaar wel bij de uitreiking aanwezig was, dan 
hoeven wij je vast niet te overtuigen om ook dit jaar weer te komen. Was je er vorig jaar (nog) 
niet bij… reden te meer om dit jaar wel te komen!

Wil jij ook als winnaar met jouw cadeaukaart op het podium?

Vanaf nu kun je je inschrijven voor deelname aan de verkiezing! Deelname is gratis. Ben je 
uitgever van meerdere cadeaukaarten, dan mag je uiteraard met je gehele portfolio deelnemen. 
Naast de overall Giftcard van het Jaar brengen consumenten ook hun stem uit in maar liefst 12 
categorieën. De cadeaukaart die door consumenten als beste word bestempeld zal worden 
uitgeroepen tot Categoriewinnaar en ontvangt daarvoor een bokaal!

5 héle goede redenen waarom je deel moet nemen:

1)  Grote zichtbaarheid van je producten
2)  Je pro�teert van alle publiciteit
3)  Je krijgt waardevolle feedback vanuit je doelgroep
4)  Extra tra�c voor je cadeaukaart in de belangrijkste (verkoop)periode van het jaar
5)  Je werkt mee aan de verdere professionalisering van de cadeaukaartenbranche

Stemmen!

Consumenten kunnen op jouw cadeaukaart(en) stemmen van 23 oktober tot en met
20 november 2019. Vorig jaar zijn er maar liefst 78.000 stemmen uitgebracht door consumenten 
en wij willen er met jou voor gaan zorgen dat we dit aantal ruimschoots gaan overtre�en! Dat 
betekent vanzelfsprekend ook meer waardevolle feedback die we met je delen. De BVCNL vind 
het uiterst belangrijk om ona�ankelijkheid en eerlijkheid te waarborgen. Derhalve zal de 
verkiezing onder toeziend oog van een notaris worden voltrokken.

Schrijf je via deze www.giftcardvanhetjaar.nl in voor deelname aan de verkiezing Giftcard van 
het Jaar 2019! Je kunt natuurlijk direct contact met ons opnemen. Wij zijn per email bereikbaar 
via: info@giftcardvanhetjaar.nl

Wij rekenen op jou!

Commissie Giftcard van het Jaar
Loes van Leeuwen
Marjon Broekmeulen
Jeroen de Fost
René de Wit

Winnaars
2018

7. Huis & tuin en Doe het Zelf

8. Kids

9. Leisure & Ontspanning

10. (Online) winkelen

11. Sport & Actief

12. Supermarkten & Gemakswinkels

Categorieën

1. Beauty & Wellness

2. Belevenissen

3. Drogisterij & Parfumerie

4. Entertainment

5. Eten & Drinken

6. Fashion


