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Publiceer op Jubel.be en bereik uw doelpubliek
U wilt uw expertise delen met de juiste personen? Op Jubel.be bereikt u een duidelijk
afgelijnde en zeer gerichte doelgroep van meer dan 20.000 professionals uit law, tax en
finance – en het worden er elke dag meer.
In dit dossier laten we u verder kennismaken met Jubel.be en vertellen we u over de
voordelen van publiceren op hét juridische contentplatform

Wat is Jubel.be?
Jubel.be is hét online platform met nieuws en content voor de juridische professional. De
website is een product van KnopsPublishing en is een innovatief antwoord op de
traditionele juridische vakbladen. Verschillende vooraanstaande auteurs en organisaties
uit de juridische sector, zoals minister van Justitie Koen Geens, mr. Hugo Lamon, kantoor
Tiberghien, kantoor Vandelanotte, Faculteit Recht en Criminologie UGent, prof. dr. Willy
van Eeckhoutte, kantoor Cazimir, balie Antwerpen, het Beroepsinstituut van Erkende
Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), de Belgische Unie van Landmeters-Experten vzw …
zorgen elke dag weer voor actuele, relevante en spraakmakende artikels gericht op
advocaten en magistraten, notarissen, fiscalisten en boekhouders, juristen,
gerechtsdeurwaarders, paralegals en studenten.
Maandelijks bereiken we een steeds groeiende groep van meer dan 20.000 bezoekers uit
de sectoren law, tax en finance. We versturen bovendien een nieuwsbrief met inhoud
aangepast aan de specifieke beroepsactiviteit van de abonnee. Zo bereiken we 15.000
ontvangers. De artikels worden tot slot gedeeld via relevante sociale media.
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Wie bereikt u op Jubel.be?
Voor dit statistische rapport over het bereik van Jubel.be baseren we ons op gegevens van Google
Analytics.

Globaal: hoeveel mensen bezoeken Jubel.be, en hoe vinden ze de site?
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Beeld: de sterk groeiende bezoekersaantallen van Jubel.be

Jubel.be ontvangt sinds eind 2017 20.000 bezoekers per maand. De wekelijkse
bezoekerspiek is er telkens op donderdag, de dag waarop onze nieuwsbrief wordt
verstuurd. De nieuwsbrief heeft een gemiddeld openingspercentage van 27%, met
gemiddeld 10% clicks. Het diagram met de oorsprong van de bezoeken toont inderdaad
dat 25 tot 30% Jubel.be bereikt via de mailing. Ongeveer even veel bezoekers vinden
Jubel.be via een zoekmachine. Posts op social media (voornamelijk Facebook, gevolgd
door LinkedIn) zijn goed voor ongeveer 20%. 15 à 20% bereikt Jubel.be via onze RSSfeeds en 10 tot 15% surft rechtstreeks naar Jubel.be.
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De gemiddelde sessieduur van ongeveer twee minuten toont aan dat de bezoekers de
artikels effectief lezen. Driekwart van de bezoekers leest één pagina, in vele gevallen een
pagina waarnaar werd gelinkt in de nieuwsbrief of via sociale media, en verlaat dan de site.
Toch klikt een kwart van de bezoekers door naar een volgend artikel. De meeste
geïnteresseerden die op de thuispagina terechtkomen, verlaten de site niet meteen, maar
scrollen over de pagina en klikken door naar een artikel.
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Jubel.be bereikt beide geslachten in gelijke mate en wordt bezocht door mensen uit
verschillende leeftijdsgroepen, van studenten en net afgestudeerden tot zestigplussers.
Het gros van de bezoekers zijn jonge professionals tussen de 25 en 44.

Beroepen
Geïnteresseerden die zich abonneren op de nieuwsbrief, moeten hun beroep of functie
invullen. Zo krijgen ze een nieuwsbrief met inhoud op maat van hun beroep, maar hebben
we ook een duidelijker beeld van hoeveel lezers we bereiken in elke beroepsgroep.
Advocaten vormen de grote meerderheid met meer dan 9.000 abonnees. Notarissen
volgen met ongeveer 3.000 inschrijvingen. Daarna komen de fiscalisten (1.700),
gerechtsdeurwaarders (310), boekhouders (270), vastgoedmakelaars (150). Tot slot
hebben we een restgroep ‘Overige’ met bijna 500 lezers, waaronder zich ook studenten,
magistraten en landmeters-experten bevinden.
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Locaties

Beeld: Google Analytics

Aangezien Jubel.be zich op Belgisch juridisch nieuws richt en de content voornamelijk
Nederlandstalig is, komen de meeste bezoekers uit (alle hoeken van) Vlaanderen. Bijna de
helft van onze bezoekers komt uit de grootsteden Brussel (16%), Antwerpen (13%) en Gent
(12%), waar veel grote juridische professionals en kantoren actief zijn.
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Ons aanbod
Rechtstreeks en gericht uw doelpubliek van juridische professionals aanspreken? Deel uw
expertise met de meer dan 20.000 lezers van Jubel.be!

Wij bieden u:
•

Uw eigen auteurspagina met uw logo, een beschrijving van uw kantoor of bedrijf,
links naar uw website en profielen op sociale media en een overzicht van al uw
publicaties
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•

Uw artikels gepubliceerd op Jubel.be met uw logo en de naam van uw kantoor of
bedrijf

•

Optimalisatie van uw artikels voor online publicatie (opmaak, titels, afbeeldingen,
SEO …) door ons redactieteam

•

De mogelijkheid om uw artikel te versterken met video – door u aangeleverd of
door ons team van www.advocatennet.be opgenomen – alsook de mogelijkheid
tot implementatie van documenten (langere artikels, whitepapers …)
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•

Actieve verspreiding van uw artikels via onze sociale media (Twitter, LinkedIn en
Facebook) en in de nieuwsbrief met 15.000 abonnees. Zo verlengen we de
levensduur van het artikel en wordt het actief in de markt gezet

•

Frequente rapportering over het bereik van uw artikels
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Prijzen
Er zijn verschillende formules om uw artikel(s) te publiceren.
Postbusauteur
Controle tekst door redactie
Uw artikel op Jubel.be
Redactie en SEO
Publicatie onder eigen naam
Uw logo en link bij uw artikel
Uw artikel gedeeld via sociale media
Uw artikel in de nieuwsbrief
Persoonlijke auteurspagina
Leesrapporten

✓
✓

Gastauteur

Jubel-auteur

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Publicatie van een artikel gebeurt steeds na goedkeuring door onze redactie.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

