Esser-Emmerik wint FD Gazellen award 2015
Efficiency en fijngevoeligheid beloond met glazen trofee
Hilversum, 29 oktober 2015. Als één van de snelstgroeiende bedrijven in
Nederland, heeft internetbureau Esser-Emmerik uit Hilversum dit jaar de FD
Gazellen Award gewonnen. De FD Gazellen Award is een toonaangevende prijs die
door het Financieele Dagblad jaarlijks wordt uitgereikt aan de 490 snelstgroeiende
bedrijven van Nederland. Esser-Emmerik heeft in drie jaar tijd een groei
gerealiseerd van 106%. De organisatie met de hoogste groei in de provincie, komt
in aanmerking voor de Gouden Gazellen. De winnaars van de provincie Noord
Holland worden op 10 november 2015 in Amsterdam bekendgemaakt.
De dynamiek en vaardigheid om de marktbehoefte te ‘lezen’ en er adequaat in op te
treden, maken dat de producten en diensten van Esser-Emmerik passen bij de
marktbeweging. Naast het ontwikkelen van web applicaties en webwinkels, focust
deze jonge organisatie zich nu ook op het ontwikkelen van innovatieve e-learning
producten.
Kers op de taart
“Het voorop willen blijven lopen in de markt door de eindgebruiker centraal te
stellen is wat ons drijft”,” vertelt Wouter van Emmerik. “We bewandelen niet altijd
de geijkte wegen. Dat we nu beloond worden met een FD Gazellen Award voelt als
een erkenning van onze keuzes.”
“De FD Gazellen Award is Esser-Emmerik zo ontzettend gegund,” vertelt Rob
Masseling van de Netpoint Groep. “We werken al jaren met Esser-Emmerik samen
en ze blinken uit in het meedenken met oplossingen die écht meerwaarde leveren.
Zo hebben ze een jaar geleden de nieuwe tool ProCademy ontwikkeld, waarbij wij
als opleidingsinstituut kunnen leveren wat onze klanten vragen: namelijk een eigen
online bedrijfsacademie waarbinnen medewerkers eenvoudig gecertificeerd worden.
Zo ontwikkelen wij samen met de klant een perfect passende oplossing. Puur
maatwerk en zeer comfortabel in gebruik.”
Groei
De FD Gazellen Award is een prestigieuze prijs voor Nederlandse ondernemingen.
Alleen organisaties met een minimale omzetgroei van 20% in de afgelopen drie jaar,
komen in aanmerking voor de FD Gazellen Award. Met het toekennen van de FD
Gazellen Award is een bedrijf direct genomineerd voor de Gouden Gazelle die in
december in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag aan de winnaar wordt
uitgereikt.
Over Esser-Emmerik
Esser-Emmerik huisvest acht internetspecialisten die zich richten op online
effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en rendement. De specialisatie ligt op het

ontwikkelen van webbased oplossingen en e-learning producten. Esser-Emmerik is in
2008 opgericht en gevestigd in Hilversum.
Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit persbericht, beeld- of onderzoeksmateriaal kunt u contact
opnemen met de persvoorlichter van Esser-Emmerik, Marike Timmermans, op 06 –
5052 8233 of mailen naar e-mail marike@uwpersvoorlichter.nl .

