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4 jaar Jimdo: 3,5 miljoen websites en 30.000 webwinkels
Jimdo heeft  deze maand een en ander te vieren:  niet alleen bestaan wij  vier  jaar,  maar 
onlangs is ook nog eens de grens van 3,5 miljoen websites gebroken! En alsof dat nog niet 
genoeg is, onze webwinkel feature is een jaar geleden gelanceerd en is sindsdien in maar 
liefst 30.000 websites geïntegreerd door de gebruikers van Jimdo.

Internationaal succes
Matthias  Henze,  een  van  de  drie  oprichters  van  Jimdo,  toont  zich  tevreden  over  de 
ontwikkeling van de afgelopen jaren: "Jimdo heeft zich in de laatste vier jaren zeer goed 
ontwikkeld.  Als  een  van  de  weinige  Duitse  startups  hebben  wij  ons  ook  internationaal 
bewezen. In de toekomst willen wij verder groeien in de diverse landen en een leidende rol 
gaan spelen in de markt door nog meer te innoveren." In de wereldwijde ranking van Alexa is 
Jimdo inmiddels doorgedrongen tot de top 1000 van websites, een aanzienlijke prestatie als 
je je bedenkt dat meer dan 16 miljard (!) websites online zijn¹.  En Google Trends bevestigt 
deze positieve indruk nog eens: Jimdo heeft zich de laatste maanden in de kopgroep van 
internationale aanbieders weten te handhaven.

30.000 webwinkels, 300.000 produkten en 7,5 miljoen Euro omzet voor de gebruikers 
van onze webwinkel feature
De door ons ontwikkelde webwinkel, die elke gebruiker van Jimdo met een paar muisklikken 
in  zijn  of  haar  website  kan integreren,  heeft  de  eerste  12  maanden  boven  verwachting 
gepresteerd.  Met  maar  liefst  30.000  webwinkels,  waarin  meer  dan  300.000  produkten 
worden aangeboden en waarmee de gebruikers van Jimdo meer dan 7,5 miljoen euro omzet 
genereerden, kan het eerste jaar als zeer succesvol betiteld worden. "Wij zijn natuurlijk zeer 
tevreden,  dat  onze  gebruikers  zoveel  gebruik  maken  van  de  webwinkel  feature",  aldus 
Henze.

... en voor de vijfde verjaardag?
Voor het komende jaar hoopt Jimdo op een verdere exponentiële groei en een succesvolle 
start van Jimdo Inc., ons onlangs geopende kantoor in San Francisco. En natuurlijk kunnen 
de gebruikers van Jimdo rekenen op nog meer functies en taalversies!

Over Jimdo
Jimdo is in februari 2007 opgericht door Christian Springub, Fridtjof Detzner en Matthias Henze. De drie jonge 
ondernemers  ontwikkelden de  software,  waarmee  een ieder  online  gratis  een  website  kan  bouwen.  Zonder 
voorkennis en met een intuïtieve interface kan in een mum van tijd een eigen website worden gemaakt, inclusief 
een webwinkel, een blog, fotogalerijen, YouTube video’s en nog veel meer. Jimdo is inmiddels beschikbaar in 11 
talen en heeft wereldwijd al meer dan 3,5 miljoen websites geregistreerd.

¹ Bron: http://www.worldwidewebsize.com/
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