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Jimdo: met 11 talen rondom de wereld

3 miljoen websites – 3 nieuwe talen

Hamburg,  18  november  2010  -  Jimdo  blijft  maar  groeien.  Niet  alleen  qua  aantal 
geregistreerde  websites,  maar  ook  qua  aantal  beschikbare  taalversies.  Vanaf  nu 
kunnen ook internetgebruikers uit Nederland, Brazilië, Portugal en Polen websites van 
Jimdo in hun moedertaal bouwen.

Jimdo  heeft  in  november  drie  nieuwe 
taalversies  gelanceerd:  Nederlands, 
Portugees en Pools. Tegelijkertijd heeft de 
onderneming  uit  Hamburg  de  grens  van 
drie  miljoen  geregistreerde  websites 
wereldwijd doorbroken. 
En dan nog een “drie“: de onderneming is 

drie  jaar  geleden  (2007)  opgericht.  Sindsdien  heeft  Jimdo  bewust  grote  stappen 
richting internationalisering gezet.

Exponentiële groei met de belangrijkste wereldtalen
“Wij hadden met onze website van het begin af aan een internationale focus. Onze eerste 
taalversies waren Duits, Engels en Chinees. In de loop van de tijd kwamen daar nog eens 
Frans,  Italiaans,  Russisch  en  Spaans  bij  en  sinds  2009  zijn  we  ook  in  Japan 
vertegenwoordigd. Deze diversiteit aan talen betaalt zich uit: onze groei is al drie jaren lang 
exponentieel. En als je de ontwikkeling per land bekijkt, is deze telkens weer indrukwekkend 
te  noemen.  Vooral  als  je  bedenkt  dat  we  als  jonge,  Duitse  onderneming  met  pittige 
internationale concurrentie – voornamelijk uit de Verenigde Staten - te maken hebben“, aldus 
Fridtjof Detzner, een van de oprichters van Jimdo.

Drie miljoen geregistreerde websites, 11 talen en meer dan 20.000 online winkels – dat zijn 
de cijfers die Jimdo na drie jaar kan voorleggen. Met de nieuwe talen heeft de onderneming 
uit  Hamburg  nu  bijna  de  gehele  wereld  veroverd.  Maar  Jimdo  wil  meer:  aan  nieuwe 
taalversies wordt inmiddels gewerkt...

Jimdo op Facebook: http://www.facebook.com/Jimdo
Jimdo op Twitter: http://twitter.com/jimdo_nl

Contact: Jimdo · Luuk Sweben · Stresemannstrasse 375 · 22761 Hamburg 
Tel: +49 (0)40 82 24 49 97 ∙ Fax +49 (0)40 82 24 49 98 ∙ Email: pers@jimdo.nl ∙ Internet nl.jimdo.com

http://nl.jimdo.com/
mailto:pers@jimdo.nl
http://twitter.com/jimdo_nl
http://pl.jimdo.com/
http://pt.jimdo.com/
http://nl.jimdo.com/
http://www.facebook.com/Jimdo

