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Leuk dat je mee doet aan de Ecommerce50. Om mee te dingen naar de Ecommerce50, dien je dit
motivatieformulier in te vullen en de gevraagde stukken in te sturen.
Dit motivatieformulier en de gewenste bijlagen hebben wij uiterlijk 29 januari 2022 nodig om te
garanderen dat je kans maakt op deze award. Je kunt mailen naar r.vandongen@bbp.nl
Wie zijn de snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland? Met de Ecommerce50 wordt inzicht
gegeven in de snelst groeiende e-commercebedrijven van Nederland. Het onafhankelijke onderzoek wordt
uitgevoerd door consultancybureau EY.

ONDERBOUWING

Bij het bepalen van de winnaars weegt in belangrijke mate de omzetgroei in 2021 ten opzichte van 2020
mee. Daarnaast wordt gekeken naar de groei tussen 2019 en 2021 en de begrote potentie voor 2022.
Hieruit komt een top 10 van snelgroeiende bedrijven naar voren. Bij deze 10 bedrijven wordt aanvullend
gekeken naar het business model, de vermogenspositie en financiering om zo goed als mogelijk te kunnen
vaststellen of het om duurzame groei lijkt te gaan. Ook wordt gekeken en een screening uitgevoerd naar
o.a. de onderliggende websites en evaluaties door het publiek. Dit leidt uiteindelijk tot het terugbrengen van
de 10 potentiële winnaars tot een top 3.
Aanleveren voor de onderbouwing:
- Wij ontvangen graag -aanvullend op je inschrijving- onderstaande informatie ter onderbouwing van
de opgegeven cijfers. Deze informatie zal niet worden gepubliceerd of gedeeld met derden. Alleen
onderzoekpartner EY zal deze informatie inzien.
- Jaarrekeningen 2021 (met vergelijkende cijfers 2019 en 2020). Als 2021 nog niet gereed is kan worden
volstaan met een conceptjaarrekening of (gerubriceerde) kolommenbalans uit de financiële administratie
- De jaarrekeningen en/of kolommenbalans dienen in ieder geval de gerealiseerde omzet per jaar uit 2019,
2020 en 2021 te bevatten
- Als uit de jaarrekeningen de afzonderlijke omzet voor de aangemelde activiteiten niet te herleiden is, is
een rapportage per activiteit benodigd die op totaalniveau aansluit met de in de betreffende jaarrekening
vermelde omzet
- Eventueel een begroting van 2022
Mochten er vragen zijn over dit formulier, dan kunnen deze gesteld worden aan Rianne van Dongen via
r.vandongen@bbp.nl.
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Bedrijfsnaam

KvK-nummer

Webwinkel

URL webwinkel, http(s)://

Contactpersoon

Aanhef

Voornaam

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bij het bepalen van de winnaars weegt in belangrijke mate de omzetgroei in 2021 ten opzichte van 2020
mee. Daarnaast wordt gekeken naar de groei tussen 2019 en 2021 en de begrote potentie voor 2022.
Omzet 2019

Omzet 2020

Omzet 2021

Begroting 2022 (optioneel)
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Optioneel: Korte beschrijving van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en een vooruitblik naar 2022 (max 400 woorden)

www.shoppingawards.nl
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