
  
 
 
 

P E R S B E R I C H T 
 

Consumenten stemmen massaal op hun favoriet 
 

Primera Keuze Cadeaukaart  
Giftcard van het Jaar 2020 

 
HILVERSUM, 26 november 2020 -  De Primera Keuze Cadeaukaart is door de Nederlandse consument 
uitgeroepen tot Giftcard van het Jaar 2020. Dit werd bekendgemaakt tijdens het online Giftcard van 
het Jaar-event op 26 november. Primera Keuze Cadeaukaart werd in de verkiezing gevolgd door VVV 
Cadeaukaart en Decathlon Giftcard. Primera Keuze Cadeaukaart won niet alleen de overall award, 
maar werd ook uitgeroepen tot favoriet in de categorie Supermarkten & Gemakswinkels. 
 
De Giftcard van het Jaar verkiezing is een initiatief van Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland. 
In de periode van 22 oktober tot en met 18 november 2020 werden 72.735 stemmen uitgebracht via 
www.giftcardvanhetjaar.nl. Consumenten stemden niet alleen op hun overall favoriete cadeaukaart, 
maar ook op hun favorieten in twaalf verschillende, populaire categorieën.  
 
De winnaars van de verschillende categorieën zijn:  
(online) Winkelen:      Fashion: 
bol.com cadeaukaart (bol.com)     fashioncheque (fashioncheque) 
 

Beauty & Wellness:       Kids: 
BeautyCadeau (Blackhawk)     Intertoys Kadokaart (Intertoys) 
 

Leisure & Ontspanning:      Belevenissen:     
Nederlandse Boekenbon  (Nederlandse Boekenbon)  Gift for You (Wonderbox) 
  
 

Drogisterij & Parfumerie:      Sport & Actief: 
Kruidvat Cadeaukaart (A.S. Watson)    Decathlon Giftcard (Decathlon) 
 

Entertainment:        Supermarkten en Gemakswinkels: 
Nationale Bioscoopbon (Stichting Nationale Bioscoopbon) Primera Keuze Cadeaukaart (Primera) 
 

Eten & Drinken:       Huis & Tuin & Doe het zelf: 
Diner Cadeau (Cadeau Concepten)    Huis en Tuin Cadeau (Wonderbox) 
 
Winnaar 
De winnaars werden in het digitale bijzijn van branchegenoten in het zonnetje gezet tijdens het 
online event. Voor de daadwerkelijke uitreiking van de awards wordt met de winnaars een afspraak 
gemaakt om ze - coronaproof - te overhandigen.  
Primera neemt het stokje over van Ticketmaster, die vorig jaar met Ticketmaster cadeaukaart werd 
uitgeroepen tot overall winnaar Giftcard van het Jaar 2019. Primera Keuze cadeaukaart werd in 2018 
ook al uitgeroepen tot overall winnaar Giftcard van het Jaar. Met de Primera Keuze Cadeaukaart kan 
de ontvanger zelf uit meer dan 100 cadeaukaarten uit het assortiment van Primera kiezen.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Meer informatie, niet voor publicatie  
BVCNL – René de Wit, Relationship Manager, rdewit@bvcnl.nl, 06-24517645    
Fotograaf – Bram Delmee 
Disclaimer: De Giftcard van het Jaar verkiezing is een onafhankelijke consumentenverkiezing waarin 
Branchevereniging Cadeaukaarten Nederland enkel een faciliterende rol heeft.  
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