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NIJMEGEN, 7 februari 2019

BTC Direct heeft de felbegeerde titel van ‘Onderneming van het jaar 2018’ in de wacht te slepen. De prijs
werd op 7 februari uitgereikt door Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid (BNZ), meer dan vierhonderd bedrijven
waren genomineerd. BTC Direct is een cryptobroker, hier kan je verschillende cryptocurrency zoals bitcoin
kopen en verkopen.

Mike Hutting, een van de oprichters van BTC Direct, vindt het fantastisch dat zijn jonge en innovatieve
organisatie de prijs in ontvangst mocht nemen. “In een turbulente markt zoals de onze, hebben we de
afgelopen jaren natuurlijk gekke tijden meegemaakt. In 2017 schoot de koers van bitcoin omhoog. Op onze
klantenservice was het een gekkenhuis! We kregen zoveel aanmeldingen en orders dat we ons alleen
konden focussen op de mail. Het jaar erop was totaal anders. De koers stortte in, en de interesse in bitcoin
nam af. We moesten daarom creatief zijn in de manier waarop we internationale markten aanboren. Naar
mijn idee hebben we dat met veel passie en succes gedaan!”

Het succes wat eruit voortkomt is bij BNZ niet onopgemerkt gebleven. Maarten Thoonen, jurylid van BNZ
zegt hierover: “Dit kennen wij niet, dat je geld kan verdienen met deze nieuwe economische technieken. BTC
Direct is een snelgroeiend bedrijf in een voor ons nieuwe branche.” 

BNZ behartigt de belangen van ondernemers uit Nijmegen. De vereniging heeft als doel om de onderlinge
interactie tussen de verschillende Nijmeegse organisaties te vergroten, waardoor langdurige en
winstgevende samenwerkingen tot stand kunnen komen. 

Om die reden is het niet gek dat de vereniging enkele jaren geleden de award in het leven heeft geroepen.
Sindsdien wordt ieder jaar opnieuw een organisatie die dat jaar uitblinkt in ondernemerschap in de
schijnwerpers gezet. Voor het afgelopen jaar is dat dus bitcoinhandelsplatform BTC Direct.
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