‘Kennis delen’ is de grote trend voor kantoren om zich als onderscheidend expert in
de markt te zetten. Dat doet u via uw eigen website – en daarin bent u één van de beste
kantoren van Nederland. Maar het schrijven van de content is pas de eerste stap.
Daarna volgt de noodzakelijke tweede stap: distributie. Want uw content moet immers
gelezen worden.
De website www.recht.nl is, met ruim 250.000 bezoeken per maand, één van de grootste
juridische internetsites in Nederland. Niet alleen voor advocaten, maar bij uitstek ook voor
bedrijven en overheden: potentiële cliënten die Recht.nl gebruiken als bron van juridische
kennis. En voor rechtenstudenten, uw toekomstige werknemers.
Recht.nl stelt zich ten doel zo veel mogelijk professionele juridische informatie die online te
vinden is, te ordenen en te ontsluiten. Hiertoe heeft Recht.nl op haar website 14
rechtsgebieden ingericht, met dagelijks juridisch nieuws. Tevens bieden wij een abstracting
service met samenvattingen van de 100 belangrijkste Nederlandse juridische
vaktijdschriften en een juridische zoekmachine. Tot slot bevat Recht.nl een juridische
vacaturebank (www.recht.nl/vacatures).
Wij bieden de mogelijkheid om uw content-marketing strategie een impuls te geven:
word content partner van Recht.nl en etaleer uw kennis en expertise!
Voor content partners is Recht.nl een kanaal om zowel persberichten, aankondigingen van
seminars, kantoorblogs en andere juridisch-inhoudelijke content, als juridische vacatures
kenbaar te maken aan tienduizenden juristen en rechtenstudenten.
→ Uw content wordt geplaatst op de homepage van Recht.nl, die meer dan 12.000 views
per maand krijgt.
→ Daarnaast retweeten wij uw berichtgeving aan onze 10.000+ volgers op
www.twitter.com/rechtnl. Dit is na de Rechtspraak de populairste juridische Twitterpagina
van Nederland.
→ Tevens betekent content partnerschap het onbeperkt plaatsen van uw vacatures op
www.recht.nl/vacatures. Via onze vacaturebank + bijbehorende vacaturenieuwsbrief bereikt
iedere vacature circa 30.000 juristen en rechtenstudenten. Normaal gesproken kost dit
€ 249,- ex btw per advertentie.
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De wijze waarop uw content gepresenteerd wordt:

• Midden op de homepage van Recht.nl: onmiddellijk zichtbaar voor bezoekers.
• ‘Roulerende’ berichtkoppen met link naar uw website, incl. logo.
• U bereikt tienduizenden potentiële cliënten (zowel bedrijfs- en overheidsjuristen, als
particulieren) en rechtenstudenten via de website…
• …en ook nog eens de 10K+ Twittervolgers van Recht.nl.
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Ons aanbod
Voor een bedrag van € 2.745,- ex btw op jaarbasis completeert u uw online marketing
strategie voor zowel content als job postings – zonder dat het u tijd kost.
Voor dit bedrag:
• Wordt uw kantoorcontent getoond op de homepage van Recht.nl. U genereert
daarmee traffic naar uw website. De berichtkoppen gaan vergezeld van uw
kantoorlogo.
• Worden berichten bovendien geretweet aan onze 10.000+ Twittervolgers en
• Worden al uw vacatures geplaatst op www.recht.nl/vacatures, waar deze circa 30.000
juristen en rechtenstudenten bereiken.
U hoeft hiertoe technisch niets te ondernemen; onze redactie kijkt dagelijks op uw website
en neemt berichtgeving over. Zelf aanleveren kan overigens ook, (eenvoudig) via mailadres
recht@recht.nl.
Door Content Partner van Recht.nl te worden, bevestigt u de top-expertise van uw kantoor
ten aanzien van potentiële cliënten én het toptalent onder rechtenstudenten.

Neemt u voor nadere informatie contact op met Maurits Hertzberger:
hertzberger@recht.nl, 06 24678566.
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