
Jimdo – Pages to the People
Reeds meer dan 10 miljoen geregistreerde websites

Zonder programmeerkennis en met enkele muisklikken een eigen website bouwen - met een 

webwinkel, een blog, een fotogalerij, video's, formulieren en nog veel meer. En dat ook nog 

eens gratis en met een professioneel design. Met dit idee heeft Jimdo, een onderneming uit 

Hamburg,  de eigenaren van reeds meer dan 10 miljoen Jimdo websites gelukkig gemaakt! 

Alles,  wat  men  voor  een  Jimdo  website  nodig  heeft,  zijn  een  emailadres  en  een 

gebruikersnaam, waarmee men zich onder http://nl.jimdo.com kan inloggen.

Het Jimdo principe: wie MS Office programma's als Word en Outlook begrijpt, is ook in staat in enkele 

minuten met de website van Jimdo overweg te kunnen. Het doel van Jimdo? Een glimlach in het  

gezicht van de gebruikers te toveren.

Wat is er zo nieuw aan Jimdo?

Jimdo koppelt de klassieke homepage aan Web 2.0. Met welke nieuwe en belangrijke features Web 

2.0 ook op de proppen komt, Jimdo zorgt ervoor, dat het snel en eenvoudig op een Jimdo website kan  

worden geïntegreerd.  Of het nu een webwinkel,  een blog,  een fotogalerij  of  video's van YouTube 

betreft, alles kan nu op een centrale plaats in het internet samengebracht worden: de Jimdo-website.

Jimdo - een persoonlijke aanwezigheid op het internet

"Op het internet is iedereen zijn of haar eigen ambassadeur. Aanwezig zijn op het internet is vandaag  

de dag vanzelfsprekend en absoluut noodzakelijk. Wij willen onze gebruikers in staat stellen zich zo 

eenvoudig en professioneel mogelijk  op het internet te presenteren met alle features die Web 2.0 

momenteel te bieden heeft. Bij ons vinden gebruikers alles wat ze daarvoor nodig hebben op één 

plaats. Kortom: wij geven elke internetgebruiker een thuis op Web 2.0!", aldus Matthias Henze, één 

van de drie oprichters van Jimdo. Behalve de gratis JimdoFree website met 500 MB geheugenruimte 

(om een idee te krijgen: dat zijn ca. 12.500 foto's) en alle hierboven genoemde features zijn er ook de 

premium pakketten JimdoPro (€ 60,00 per jaar) en JimdoBusiness (€ 180,00 per jaar). Deze pakketten 

zijn bedoeld voor freelancers en kleine ondernemingen en bevatten o.a. meer geheugenruimte, (een) 

eigen domein(en), (een) eigen email account(s), de mogelijkheid meer produkten in de webwinkel aan 

te bieden en gedetailleerde statistieken.
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Jimdo in vogelvlucht
 Reeds meer dan 10 miljoen Jimdo websites online
 Meer dan 150.000 online winkels
 Eenvoudig principe: zonder voorkennis in enkele minuten online een eigen website bouwen
 Snelle en eenvoudige integratie van Web 2.0 features

JimdoFree
 Gratis Jimdo website met 500 MB geheugenruimte (staat gelijk aan ca. 12.500 foto's)
 Eigen layouts
 Tot 5 produkten in de webwinkel
 Een eigen blog
 Interface met Facebook, Twitter, YouTube, RSS, enz.
 Community tools
 Een onbeperkt aantal pagina's
 Een onbeperkt aantal fotogalerijen

JimdoPro
 Alle features van JimdoFree
 Tot 15 produkten in de webwinkel
 5 GB geheugenruimte
 Een eigen domein
 Een eigen email account
 Een nieuwsbrieffunctie
 Gedetailleerde statistieken

JimdoBusiness
 Alle features van JimdoFree
 Een onbeperkt aantal produkten in de webwinkel
 Onbeperkt geheugenruimte
 Twee domeinen
 Twintig email accounts
 Een nieuwsbrieffunctie
 Gedetailleerde statistieken
 Reclamevrij
 Exclusieve JimdoBusiness layouts

Over Jimdo
"Jimdo - Pages to the People" (http://nl.jimdo.com/) is in februari 2007 opgericht door de drie jonge ondernemers 
Christian Springub, Fridtjof Detzner en Matthias Henze. Reeds in 2004 richtten zij  op een oude boerderij  het 
bedrijf NorthClick op. Daar ontwikkelden zij de software, die nu de basis van Jimdo vormt. Oorspronkelijk was  
deze software slechts voor bedrijven bedoeld, maar na talrijke verzoeken van vrienden en bekenden kwamen ze 
op het idee om een gratis Jimdo website voor iedereen aan te bieden, oftewel "Pages to the People".

Contactgegevens

Jimdo GmbH
T.a.v. Frank van Oosterhout
Stresemannstraße 375
22761 Hamburg
Tel: +49 (0)40 82 24 49 97
Fax: +49 (0)40 82 24 49 98
Email: pers@jimdo.nl
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