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Gizmo Retail branchewinnaar bij Iedereen Succesvol
Iedereen Succesvol: iedere zondag op SBS6 om 12:00 uur

Gizmo Retail beste bedrijf in Elektronicagroothandel
Rotterdam – Gizmo Retail BV is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot
winnaar 2016 in de categorie Elektronicagroothandel. Het bedrijf heeft zich volgens de
Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke
positionering en een klinkende reputatie. ‘Gizmo Retail weet zijn enorme vakkennis te combineren
met een innovatieve aanpak, waardoor het zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Een in alle
opzichten uitstekend bedrijf met mooie producten.’
De Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut ziet in Gizmo Retail een
vooruitstrevende organisatie die naar verwachting in de toekomst nog veel successen gaat behalen. ‘In een
markt die continu in beweging is, weet Gizmo Retail uitstekend te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en is
het zijn concurrenten vaak een slag voor.’
‘Het bedrijf onderscheidt zich door zijn uitgebreide assortiment in elektronica en is een begrip bij alle
fabrikanten’, stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ‘Ook de naam is bijzonder en
blijft hangen: Gizmo betekent hebbeding of gadget. Op zich is dit al een slim ontworpen artikel. Dit geeft
eigenlijk gelijk aan wat de onderneming doet: unieke producten aanbieden die voor consumenten aantrekkelijk
zijn om aan te schaffen. Gizmo Retail staat bekend om zijn service en kwaliteit, en is continu bezig met
vernieuwing en ontwikkeling van zijn producten, daarbij de laatste trends op de voet volgend. Wisselingen van
het assortiment zijn heel trendgevoelig; het ene moment is het modern, het andere moment wil men weer
retro. Gizmo levert het.’
Snelle groei
De export groeit en de onderneming groeit jaarlijks met dubbele cijfers. Gizmo Retail was in 2015 winnaar van
de FD Gazellen Award voor de snelst groeiende onderneming van Nederland. Zwaan: ‘Op korte termijn verhuist
men naar een nieuwe accommodatie, want de zaak blijft maar groeien. Om een belangrijke speler in de
branche te blijven en zijn positie te handhaven, is optimalisatie van de organisatie en interne efficiency nodig,

evenals personele versterking. Gizmo wil de groei echter wel in de hand houden, zodat de customer centricity
niet onder druk komt te staan. Het bedrijf wil bovenal uniek blijven met zijn producten en service.’
De jury is van mening dat Gizmo Retail op deze gronden kan worden uitgeroepen tot winnaar in de
Elektronicagroothandelbranche. ‘Gedrevenheid, passie, innovatievermogen, durf en visie, plus een sterke focus
op de klant maken van deze organisatie een topper.’
Gizmo Retail BV is in de Benelux importeur/distributeur van de merken Soundmaster, Muse, Pure Acoustics,
GPO, Krüger & Matz en Thomson. Met een eigen salesteam, backoffice, warehouse, service center en een
gerenommeerde logistieke partner bedient het zijn klanten in de gehele Benelux. Gizmo Retail BV is opgericht
in 2008 en is gevestigd in Ankeveen. De onderneming heeft 7 medewerkers.
Meer informatie: www.gizmo-retail.nl

Over Iedereen Succesvol
Iedereen Succesvol op SBS6 is het positieve, ondernemende, zakelijke lifestyleprogramma dat wordt
gepresenteerd door Myrna Goossen. Zij praat elke zondag om 12:00 uur met opvallende en onderscheidende
ondernemers en Bekende Nederlanders, die op inspirerende wijze hun geheime recept achter hun succes delen
met haar en de kijkers. “Succesvol en positief in je leven staan. Dat willen we in Iedereen Succesvol op
aangename wijze bespreken en het effect ervan tonen”, aldus Goossen.
Iedereen Succesvol is een initiatief van stichting Het Nationale Business Succes Award Instituut en wordt
geproduceerd door TV Media Partners.

