2022
Co nn e c t i nt elle c t
DEJURISTPROFIELBANK.NL
Verrijkt profiel
Expertise + netwerk/rechtsgebied relevantie
Periode
3 maanden
6 maanden
Deelname
€ 750,€ 950,Online uiting
Exclusieve banner
Rectangle
Vacature

1 maand
€ 750,€ 875,€ 875,-

b x h in pixels
970 x 250
300 x 250
tekst + logo

CONTENTKEY
Titel
Advocatenblad.nl
FD.nl

1 maand
€ 750,€ 950,-

b x h in pixels
728 x 90
970 x 250

HET FINANCIEELE DAGBLAD
Exclusieve full colour pagina (in het FD print)
CEO legal
b x h in mm
deelname
1/1 pagina
246 x 368
€ 16000,1/2 pagina
246 x 175
€ 10500,1/4 pagina
120 x 175
€ 5750,1/6 pagina
120 x 105
€ 4250,1/8 pagina
42 x 115
€ 3000,-

12 maanden
€ 1250,-

V ind b a a r voo r ta le n t e n clië n t
CEO LEGAL 2 x 1/4 + 1/2 pagina advertentie

CEO LEGAL 1/1 pagina advertentie

CEO LEGAL 1/6 pagina visie

CEO
LEGAL

CONTENTKEY contextuele precisiemarketing
de visie van

ADVOCATENBANK
 Welke belangrijke ontwikkelingen
verwacht u in 2021/2022 in de
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 Welke belangrijke ontwikkelingen
verwacht u in 2021/2022 in de
juridische sector?

De pandemie, Black Lives Matter, het
verloop van de verkiezingen in de VS, de
klimaatmarsen: 2020 heeft ons tot bezinning gedwongen.

Wij verwachten dat cliënten in 2021/22
veel meer aandacht zullen hebben voor
het voldoen aan verwachtingen en vereisten rondom Sustainability, Environmental,
Social and Governance.

De manier waarop we met elkaar leven is
niet duurzaam: de verschillen zijn te groot,
de klimaatverandering leidt her en der tot
grote rampen. Bedrijven en overheden
zullen worden uitgedaagd hiermee aan de
slag te gaan.
BRECHJE VAN DER VELDEN
SENIOR PARTNER
ALLEN & OVERY
T: +31 (0)20 67 41 580
E: brechje.vandervelden@allenovery.com

I: www.allenovery.com

Wat binnen de regels van de wet mag,
is niet meer alleen bepalend in onze
advisering; de maatschappelijke context
weegt zwaar mee. Het gaat ook om wat je
hoort te doen, met inachtneming van de
belangen van verschillende belanghebbenden, op de korte en langere termijn.
Dit leidt per definitie tot lastige dilemma’s
en tot zorgvuldiger besluitvorming. In de
boardroom van onze cliënten en op onze
eigen kantoren.

 Welke belangrijke ontwikkelingen
verwacht u in 2021/2022 in de
juridische sector?
 Heeft corona blijvende gevolgen voor
de innovatie en digitalisering van uw
werk?

PAUL HOPMAN
COUNTRY MANAGING PARTNER
DLA PIPER NEDERLAND
T: +31 (0) 6 29 55 56 29
E: paul.hopman@dlapiper.com

Allereerst is veel wet- en regelgeving op
dit gebied in aantocht, zoals de SFDR en
de Taxonomy, maar bijvoorbeeld ook de
Omgevingswet. Daarnaast zien wij in de
samenleving, bij klanten en breder in het
bedrijfsleven een innerlijke motivatie om
nadere invulling te geven aan S-ESG.
Omdat S-ESG gaat over vraagstukken die
landsgrenzen overstijgen en de wet- en
regelgeving waar internationaal opererende klanten aan moeten beantwoorden
niet altijd eenduidig is, is bij uitstek een
rol weggelegd voor een kantoor als DLA
Piper.

I: dlapiper.com

 Heeft corona blijvende gevolgen voor
de innovatie en digitalisering van uw
werk?
Innovatie en digitalisering was voor
corona al relevant en is door de pandemie

verder in een stroomversnelling terecht
Capital Media De
Services
B.V.
Staringstraat 11 - 6521 AE Nijmegen
- mail@capitalmediaservices.nl - 024 - 360 77 10
gekomen.
internationalisering
van de-juridische
sector zal verder toenemen. Onze cliënten
vragen door grensoverschrijdende activi-

Afgelopen maart hebben wij binnen 1

