
 

Bladel, 5 maart 2021 

TOM is genomineerd voor drie Shopping Awards! 
 

Bladel, 5 maart 2021 – De TOM-Group uit Bladel maakt kans op maar liefst drie Shopping Awards! Zo 

is het bedrijf genomineerd voor de Ecommerce50 Award, Marketplace seller Award en de 

Publieksprijs in de categorie Warenhuizen. ‘Dat we ook dit jaar weer genomineerd zijn voor 

meerdere awards, is iets waar we ontzettend trots op zijn’, aldus CEO Tom te Riele. 

Door blijven groeien 

TOM maakt bij de Shopping Awards kans op de award in de categorie ‘Ecommerce50’. Hiermee behoorde de 

Brabantse onderneming ook in 2020 weer tot de snelst groeiende webwinkels van Nederland. CEO te Riele: 

‘We zien nog altijd veel mogelijkheden om hét online warenhuis in de vrijetijdssector uit te breiden. Door 

continu nieuwe segmenten en assortimenten toe te voegen, kunnen we de klant steeds optimaler 

bedienen.’ Het bedrijf ziet in al zijn business units (de consumentenshops, de zakelijke webshop TWM en de 

marktplaatsen waarop ze actief zijn) een mooie groei. ‘De nominatie voor de Shopping Award in de 

categorie ‘Ecommerce50’ is voor ons een bevestiging dat het bedrijf echt op alle fronten hard groeit,’ aldus 

te Riele.  

Hét online warenhuis van Nederland 

Ook maakt TOM kans op een Publieksprijs in de categorie ‘Warenhuizen’. In 2005 is TOM begonnen als 

kleine fietsenwinkel in Tilburg, inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een internationaal e-commercebedrijf 

met veertien webshops, tien warehouses en 500 medewerkers. Het bedrijf bereikt ondertussen miljoenen 

potentiële klanten per dag in heel Europa. Te Riele: ‘We willen hét online warenhuis in de vrijetijdssector zijn 

en onze klanten de meest complete, brede en betaalbare assortimenten bieden.’ TOM focust zich sterk op 

de behoeftes en wensen van zijn klanten. Al jaren speelt het bedrijf in op wat de klant wil. En dit levert ook 

wat op, want de klanten van TOM beoordelen het bedrijf uitstekend. Bij onafhankelijke organisatie Trusted 

Shops scoort TOM een 4,65 op een schaal van 1 tot 5. Daarnaast heeft het bedrijf een NPS-score van 55, wat 

een ‘excellente’ score is.  

Unieke marktplaatsstrategie  

TOM maakt ook dit jaar weer kans op de Marketplace seller Award, de award die het bedrijf vorig jaar nog 

wist te winnen. De Marketplace seller Award is een prijs voor het bedrijf met de meest onderscheidende 

marktplaatstrategie. Het assortiment van TOM wordt op de eigen webshops en op nationale en 

internationale marktplaatsen, waaronder Bol.com, Blokker, V&D, Amazon, Fnac, Cdiscount, Real en Allegro 

aangeboden. Wat de marktplaatsstrategie van TOM onderscheidend maakt van zijn concurrenten, is het 

unieke voorraadhoudende longtail-assortiment. Hierdoor is het bedrijf in staat om snel op kansen in te 

spelen en om in heel Europa, in samenwerking met DHL, snelle levertijden te realiseren.  


