
From Holland Going Global
Succesvolle Nederlandse bedrijven staan centraal tijdens het CrossBorder Event. Hoe scoren zij over de virtuele grenzen?
Thema is dan ook: From Holland Going Global. Voor het eerst wordt tijdens het event een award uitgereikt voor de beste
internationale marketingcampagne.

Samenvatting: Op 6 september 2018 wordt de CrossBorder Top 30 bekend gemaakt tijdens het CrossBorder Event. Dit initiatief van Dexport
en Twinkle is het event waar koplopers op het gebied van CrossBorder e-commerce elkaar ontmoeten. Uniek in Nederland! Nieuw dit jaar is de
uitreiking van de CrossBorder Award, een onderscheiding voor de beste internationale marketingcampagne.

Welke Nederlandse online retailers veroveren succesvol het buitenland? Twinkle en Dexport geven het antwoord met de
CrossBorder Award en de CrossBorder Top 30. De CrossBorder Award gaat uit naar de meest succesvolle marketingcampagne
in de internationale markt. De CrossBorder Top 30, gebaseerd op keiharde groeicijfers, wordt dit jaar voor de derde keer
uitgereikt en is de jaarlijkse ranglijst met de 30 Nederlandse e-commerce ondernemingen die de grootste omzetgroei laten zien
in het buitenland. De winnaars worden tijdens het CrossBorder Event op 6 september 2018 bekend gemaakt. Bekende
bedrijven als DPD, DHL en PostNL hebben hun naam inmiddels als sponsor aan het event verbonden.

CrossBorder Event = snelst groeiende internationale bedrijven (CrossBorder Top 30) + beste internationale marketingcampagne (CrossBorder
Award) + beste internationale cases.

Opboxen tegen Amazon en Alibaba
Internationale marktplaatsen als Amazon en Alibaba zitten in de lift en deze trend zet zich de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid door.
Dit blijkt uit de imponerende omzetgroei en de opbrengsten uit de verkopen die deze marktplaatsen faciliteren. Aldus Thuiswinkel.org. Hebben
Nederlandse online ondernemers in de toekomst dan nog wel bestaansrecht? Zeker, dat laten de winnaars van de CrossBorder Top 30 wel
zien! Door hun business internationaal uit te bereiden met een goede e-commerce strategie behalen zij enorme winst. Internationaal handelen
wordt ook voor ondernemers steeds makkelijker alleen moet u online gevonden worden. Wat is daarvoor nodig? Die in’s en out’s presenteren
Nederlandse koplopers en game changers die internationaal actief tijdens het CrossBorder Event.

De crème de la crème van de internationale e-commerce
 De beste internationale marketingcampagne wordt bekroond met de CrossBorder Award. Een notering in de CrossBorder Top
30 betekent een plek in de lijst van snelst groeiende cross border e-commerce ondernemingen. Voorwaarde voor de Top 30 is dat
het bedrijf in 2016 ook al minimaal 100.000 euro internationale omzet had. Doe mee en profiteer een jaar lang van extra exposure.
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juli via www.crossborderevent.nl. Het CrossBorder Event is voor iedereen die op e-commerce
gebied internationaal actief is waar u kunt leren van andere internationale spelers en cases. Bekijk hier de impressie van vorig
jaar: http://bit.ly/2017TOP30. 

---- EINDE BERICHT ----

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie).

Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen aan content@e-marketingsupport.nl of contact opnemen met Marieke van Berlo,
Content Marketeer Dexport. Tel 088 339 76 78. Verdere informatie is te vinden op www.crossborderevent.nl.

Over de Award, Top 30 en het Event

CrossBorder Award & Top 30

Ondernemingen die het meest succesvol internationaal opereren, komen in aanmerking voor de CrossBorder Award of de Crossborder Top
30. De ranglijst en Award zijn een gezamenlijk initiatief van Dexport en Twinkle. Voorwaarde voor de CrossBorder Award is dat de
marketingcampagne (ook) buiten Nederland is gevoerd, primair gericht op consumenten en met gebruik van minimaal 2 marketingmiddelen.
De winnaar mag zich een jaar lang CrossBorder Award winnaar noemen en het bijbehorende logo gebruiken op zijn website(s).

Voorwaarde voor de CrossBorder Top 30 is dat het bedrijf primair aan consumenten verkoopt, minimaal € 100.000 online omzet buiten
Nederland én daarbij in het afgelopen kalenderjaar een buitenlandse omzetgroei van minimaal 20% heeft laten zien. De winnaar mag zich een
jaar lang het snelst groeiende internationale e-commerce bedrijf van Nederland noemen.

Cross Border Event 2018

De CrossBorder Award en de CrossBorder Top 30 worden op 6 september 2018 bekend gemaakt tijdens het CrossBorder Event. Tijdens dit
event komen koplopers, experts en specialisten op het gebied van grenzeloos online ondernemen bij elkaar. Het jaarlijks terugkerende event
is uniek in Nederland en speelt in op de behoefte van (online) retailers om aan te haken bij internationale ontwikkelingen en hun onderneming
over de landsgrenzen te laten floreren. Het CrossBorder Event 2018 wordt georganiseerd door Dexport en Twinkle.

Marieke van Berlo - Dexport 

Dexport

Dexport heeft zich sinds 2006 ontwikkeld tot dé Duitse online marketing specialist! Onze dienstverlening is gebaseerd op jarenlange ervaring
met snelgroeiende bedrijven en bekende merken op de Duitse markt. Dexport ondersteunt u tijdens alle groeifasen op de Duitse markt.



We werken uitsluitend met native specialisten met passie voor hun vak: Duitse online marketing! In de afgelopen tien jaar hebben we diverse
aanvullende oplossingen voor onze klanten ontwikkeld. Hierdoor kunnen we u ook helpen om uw Duitse klantenservice, juridische zaken,
vertalingen, distributie en andere zaken in één keer goed te regelen.

Twinkle

Twinkle is het grootste onafhankelijke kennis- en informatieplatform voor e-commerce ondernemers en professionals in Nederland. Met
nieuws, achtergronden, praktijkcases, research en persoonlijke verhalen, is Twinkle actueel en inspirerend.

Bovendien is Twinkle altijd onder handbereik dankzij de mobiele site met dagelijks nieuws, de uitgebreide website, de wekelijkse nieuwsbrief en
het maandelijkse magazine (in print en digitaal op de tablet). En niet te vergeten de diverse kennis- en netwerkevents die door het jaar heen
plaatsvinden. Zo is Twinkle voor iedereen, altijd en overal concreet over e-commerce!


