Persbericht
Albelli wint Publieksprijs XL tijdens Thuiswinkel Awards
Amsterdam, 28 maart 2013 - Albelli heeft vanavond tijdens het Thuiswinkel Awards
Gala de award in de categorie ‘Hobby en Cadeau’ in ontvangst mogen nemen. De
fotoboekenspecialist is door het Nederlands publiek verkozen tot de meest populaire
webshop in deze categorie en liet daarmee de andere genomineerden Kijkshop,
Fonq en Greetz achter zich. De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door
Stichting Thuiswinkel Awards.
Tijdens de feestelijke avond in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk werden de
Publieksprijzen XL in 17 categorieën uitgereikt. Consumenten konden van 4 tot en
met 28 februari deelnemen aan het consumentenonderzoek van Q&A Research &
Consultancy en zo medebepalen wie volgens hen de award verdiende.
Daniel Scheijen, Manager Benelux bij Albelli, nam vol trots de award in ontvangst:
“Dit is de eerste keer dat we de Thuiswinkel Award winnen. Wij hechten veel belang
aan de relatie met onze klanten dus het is extra speciaal om deze publieksprijs te
winnen. Het is voor ons het bewijs dat onze fotoboeken en andere producten
aansluiten op de wensen van onze klanten.”
BERICHT VOOR DE REDACTIE
Over Albelli
Albelli is onderdeel van Albumprinter BV, één van de grootste
fotoboekenproducenten in Europa. Albumprinter is actief in Nederland, België,
Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Albumprinter
heeft een eigen productiefaciliteit in Nederland waar de productie plaatsvindt voor de
gehele Europese markt. In 2008 is de merknaam Albumprinter overgegaan in de
internationale merknaam Albelli. Albumprinter is in 2007 herkend als een van de
snelst groeiende organisaties door het vooraanstaande Nederlandse business
magazine FEM/Business. In 2008 was Albumprinter één van de Red Herring Europe
100 Finalisten en winnaar van de Deloitte Technology Fast 50.
Voor meer informatie, een interview of beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met Vera Kops of Renate van der Wal van LEWIS PR:
Tel: 040 – 235 4600
Email: albelli@lewispr.com

