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Otrium leidt Ecommerce50 van snelst
groeiende e-commerce bedrijven.

Nadat Otrium vorig jaar werd verkozen tot ‘Beste Starter’ van 2018, valt de online
fashion-outlet dit jaar opnieuw in de prijzen bij de Shopping Awards.
De Shopping Awards zijn de meest prestigieuze prijzen voor bedrijven in digital commerce. Met
de Ecommerce50 wordt inzicht gegeven in de vijftig snelst groeiende snelst groeiende ecommerce bedrijven van Nederland.
Het onafhankelijke onderzoek wordt uitgevoerd door consultancy bureau EY dat onder meer
keek naar de omzetgroei, maar ook het businessmodel, de vermogenspositie en financiering om
zo goed als mogelijk een duurzame groei te kunnen vaststellen.

De top 10 van de Ecommerce50 2019:
1

Otrium

2

SB Supply Europe

3

Brandpreventiewinkel.nl

4

Parkos

5

Tom Omnichannel Management

6

Toppy

7

HelloFresh

8

ChromeBurner

9

Veiligheids-sloten.nl

10

Allgifts

Op Otrium kun je van bekende en opkomende merken toegang krijgen tot hun online outlet.
Het online platform is opgericht door Max Klijnstra en Milan Daniels, die dit jaar werden
geselecteerd voor de Europese editie van de prestigieuze 30 Under 30 lijst van het Amerikaanse
zakenblad Forbes.
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OVER OTRIUM

We’re here to unlock the full potential of fashion outlet online. Otrium's full-service marketplace enables fashion
brands to open an outlet store with zero effort and all the benefits. Through their Otrium store brands can sell
outlet and previous collections to an online community of fashion lovers, while keeping full ownership of all items
until sold. By opening a sale channel on Otrium’s online marketplace, brands get faster turnover on their outlet
and previous collections, access a fast-growing international shopping community and gather insightful data on
their sales and following. We offer a full-priced service on off-priced collections. Our marketplace is brand
strengthening and our customers always have a first-class shopping experience.

Otrium

