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Netlog wint de Deloitte Technology Fast 50 Award
Online communitysite met Belgische roots is
het snelst groeiende technologiebedrijf van de Benelux
Brussel, 30 oktober 2009 – Gisterenavond, tijdens de uitreikingceremonie in The Talent Factory te Den
Bosch, werd Netlog als de winnaar van de Deloitte Fast 50 Award uitgeroepen. De van oorsprong Belgische
online community, die momenteel wereldwijd al meer dan 56 miljoen leden telt, wordt hiermee gelauwerd als
het snelst groeiende technologiebedrijf van de Benelux. Netlog wist over de afgelopen vijf jaar een omzetgroei
van 11285% te behalen. Albumprinter - de winnaar van vorig jaar - behaalde een tweede plaats, gevolgd
door Webprint met een derde notering.
De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende
technologiebedrijven. De Technology Fast50 vierde dit jaar haar tienjarige jubileum. In het kader hiervan werd het
speelveld vergroot en namen naast Nederlandse bedrijven, ook bedrijven uit België deel aan de verkiezing. De
selectie vond plaats op basis van de percentuele omzetgroei over de afgelopen vijf jaar (2004 - 2008).
André Claes, partner bij Deloitte België geeft aan: “Met het Fast50-initiatief wil Deloitte de technologiesector en
andere technologiesegmenten in de Benelux stimuleren en steunen. Dit is de sector van de toekomst en we willen
bijdragen aan z’n succes. In een huidige situatie waar sociale netwerken een zeer belangrijke rol spelen, zijn we
dan ook heel erg trots het Belgische Netlog als winnaar aan te kunnen duiden”. Daan Witteveen, partner bij Deloitte
en programmaleider Fast50: “Natuurlijk merken Fast50 bedrijven ondanks de snelle groei iets van de huidige
recessie, maar ze weten hoe ze er mee om moeten gaan. Veel van de huidige Fast50 bedrijven zijn opgericht tijdens
of vlak na de vorige crisis die de technologiesector hard raakte. Ze hebben geleerd hoe ze zonder ruime financiering
toch wendbaar blijven. Daarnaast laten ze zien dat de technologie nog steeds in hun genen zit en de grootste
accelerator vormt voor schaalbaarheid.”
Netlog werd in 2003 opgericht door Lorenz Bogaert en Toon Coppens in Gent. Het is een online communitysite
waar jongeren (nieuwe) vrienden kunnen vinden via het opbouwen van een digitale identiteit, het delen van
ervaringen en het spelen van spelletjes. De site is dan ook razend populair bij jongeren in en buiten Europa. De
community telt vandaag al meer dan 56 miljoen leden, en groeit aan een tempo van een half miljoen leden per week.
Lorenz Bogeart, CEO en mede-oprichter van Netlog is uiteraard heel erg trots: “Deze award is een erkenning voor
het harde werk en de doorzettingskracht van het hele team de laatste jaren. Het laat zien dat we op de juiste weg
zitten en blijven groeien. We hebben gisteren pas de compleet vernieuwde site voorgesteld, wat aantoont dat we
constant blijven werken aan innovatie en een optimalisatie van onze online community”.
Nummer twee, Albumprinter, behaalde een gemiddelde omzetgroei van 8820% over de laatste vijf jaar.
Albumprinter is in 2003 begonnen met een oplossing voor het laten drukken van foto’s in een fotoboek. Sindsdien is
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Albumprinter actief in diverse Europese landen en bedient het een groot aantal klanten. In 2009 is de merknaam
Albumprinter overgegaan in de internationale merknaam Albelli.
Webprint is derde geworden. Zij wisten over de afgelopen vijf jaren een gemiddelde omzetgroei van 7975% te
behalen. Ook Webprint is actief in het online samenstellen en drukken van fotoalbums, maar beschikt ook over een
afdrukcentrale voor losse printjes.
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