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MisterGreen wint FD Gazellen Award 2018
Voor de derde jaar op een rij wint MisterGreen de FD Gazellen award. Daarmee mogen we ons

tot één van de snelst groeiende bedrijven van Nederland rekenen. De FD Gazellen Awards

worden dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt aan Nederlandse ondernemingen die de

voorgaande drie jaar minimaal 20% in omzet zijn gegroeid én die het laatste jaar winstgevend

afsluiten.

Bronzen FD Gazellen Award
Vorig jaar won MisterGreen naast de reguliere FD Gazellen Award zelfs een Bronzen FD Gazelle

Award. Bedrijven die een hoge score behalen met betrekking tot omzetgroei, groei van personeel

en hoogste winstmarge maken kans op een gouden, zilveren of bronzen FD Gazellen Award.

Aangezien MisterGreen flink is gegroeid in het afgelopen jaar hopen we natuurlijk dit jaar op

eenzelfde resultaat!

Bevestiging
We zijn natuurlijk ontzettend blij met deze award. Daarnaast zien we het winnen van deze

award ook als een bevestiging dat we positief op weg zijn om onze doel en missie te behalen:

"MisterGreen rust niet tot het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit de wereld uit

is! Om dit te bereiken zijn we in 2008 gestart met onze missie: de transitie naar duurzame

mobiliteit versnellen, door complete en betrouwbare leasecontracten voor elektrische auto's

aan te bieden."

Natuurlijk fungeert MisterGreen in een groeimarkt: elektrische mobiliteit. Maar het meeste

groei haalt MisterGreen uit onze moderne benadering naar de traditionele leasemarkt: volledig

digitaal (je kan immers binnen 5 minuten zelf een leasecontract afsluiten), persoonlijk, snel

schakelen en uitsluitend elektrische auto’s.

⏲

https://www.mistergreendirect.com/nl-NL/tesla-model-3-lease/configurator


MisterGreen rust niet tot het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit de wereld uit is! Om dit te bereiken
zijn we in 2008 gestart met onze missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen, door complete en
betrouwbare leasecontracten aan te bieden. Zo verlagen we samen de impact op mens en milieu. Maar er is ook
een economisch voordeel. Elektrisch rijden is namelijk een stuk goedkoper dan op benzine of diesel.

Wat doen we?

We maken elektrisch leasen toegankelijk en transparant. Met MisterGreen Direct kun je binnen 5 minuten vanaf
je smartphone een nieuwe elektrische leaseauto bestellen. Zo maken wij het afsluiten van een leasecontract een
prettig en overzichtelijk proces waarbij je zelf de controle behoudt. Via de online chat en onze slimme support
omgeving heb je zelfs ‘s avonds en in het weekend toegang de klantenservice. Als klant van MisterGreen Direct
kies je niet alleen voor een elektrische auto, je kiest ook voor een duurzame partner in elektrisch leasen.

Waarom doen we dit?

Het negatieve effect van rijden op fossiele brandstoffen is iedere dag merkbaar. Onze kinderen groeien op in een
wereld die hen vervuild is gegeven. Dit is het resultaat van een groeiende wereldeconomie geleid door grote
energieconcerns als Shell, Exxon Mobil en BP. Samen kunnen wij dit stoppen door massaal over te stappen op
elektrische auto’s. De techniek om te rijden op zonlicht en windenergie is voorhanden, laten we er gebruik van
maken!

MisterGreen Directnewsroom

https://mistergreendirect.pr.co/
http://mistergreendirect.pr.co/
https://pr.co/?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_mistergreendirect

