Met gloednieuwe cadeaubon beleef je een hele
dag winkelen in Antwerpen
Quartier National vzw (de handelaarsvereniging van de Kammenstraat, Nationalestraat en
zijstraten) zet samen met UNIGIFT de ‘Cadeaubon Antwerpen’ op de kaart als ideaal kerstcadeau.

Consument van achter de computer halen
“Dit initiatief juichen wij met alle handelaars toe omdat de ‘Cadeaubon Antwerpen’ onder andere
online gekocht en geschonken kan worden maar offline gebruikt moet worden.” vertelt Nico
Volckeryck, voorzitter van Quartier National en UNIZO Antwerpen Stad. “Dit zorgt ervoor dat de
consument van achter de computer opnieuw naar de winkelstraten geleid wordt. Dit soort tools zijn
nodig in de strijd tegen de leegstand in de winkelkernen. Dat je als handelaar gratis kan aansluiten,
vermeld wordt op www.cadeaubonantwerpen.be en pas een fee betaalt als er een bon in je winkel
wordt verzilverd, is mooi meegenomen”, aldus Volckeryck.

Winkelen en genieten op eigentijdse adresjes
De ‘Cadeaubon Antwerpen’ is een initiatief van Unigift en werd op vraag van de Antwerpse
ondernemers gecreëerd. Zij brachten afgelopen maanden meer dan 50 Antwerpse handelaars
samen die deel uitmaken van het ‘Cadeaubon Antwerpen’ netwerk. Deze winkels verkopen en
aanvaarden de ‘Cadeaubon Antwerpen’ die de consument ofwel volledig ofwel gedeeltelijk kan
spenderen bij een aankoop.
“Toen de plaatselijke handelaars ons vroegen om de Cadeaubon Antwerpen te lanceren hebben
we geen moment getwijfeld: Antwerpen heeft een diverse winkelkern met een ruim aanbod aan
leuke boetieks en restaurantjes, en leent zich dan ook erg goed voor een cadeaubon waarmee je
de stad echt kan beleven in al zijn diversiteit”, aldus Wouter Smet van Unigift. “De cadeaubon is
gedeeltelijk te gebruiken over meerdere handelaars heen, wat mooi samen gaat met een echte
shopping stad als Antwerpen.” aldus Smet.
Ook Antwerps schepen voor oa middenstand Koen Kennis is positief over ‘Cadeaubon Antwerpen’:
"Knap initiatief van Unigift en de handelaars! Dit versterkt de Antwerpse winkeliers en zorgt er voor
dat mensen niet alleen hun cadeaucheque kunnen verzilveren, maar ook genieten en bijdragen
aan de gezellige sfeer van Antwerpen."
De bonnen zijn online verkrijgbaar via www.cadeaubonantwerpen.be, bij een van de verdelers of in
de pop-up shop in Shopping Stadsfeestzaal za 15, zon 16, za 23 en zon 24 december.
Contact: Nico Volckeryck +32 496 25 97 45 / Wouter Smet (Unigift) +32 473 45 76 30

De persrelease van de ‘Cadeaubon Antwerpen’ zal plaatsvinden op donderdag 14
december 2017 om 11:00 in ‘Sincerely Valentine’, Sint-Antoniusstraat 1 (hoek
Nationalestraat), 2000 Antwerpen in aanwezigheid van CEO van Unigift Wouter Smet &
Antwerps schepen voor oa middenstand Koen Kennis.

