Een pas op de plaats: Vastgoedjournaal in cijfers
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In de laatste dagen van 2016 is het goed om terug te blikken op het afgelopen jaar. Hoeveel congressen
heeft Vastgoedjournaal georganiseerd, hoeveel artikelen zijn er op de website verschenen en hoe doen we
het op Social Media?
Vanaf 1 januari 2016 tot vandaag de dag heeft de redactie van Vastgoedjournaal 4011 artikelen gepubliceerd
op de site. Naast het schrijven van artikelen zijn we ook dit jaar weer druk geweest met het organiseren van
opleidingen en congressen. In totaal hebben we voor de VJ Academie 35 opleidingen georganiseerd. En 2016
gaat de boeken in met 30 georganiseerde congressen, waaronder twee vastgoedcafés (in Utrecht en
Rotterdam), twee exclusieve lunches/businessmeetings en vier regiocongressen (Utrecht, Brabant, Den Haag
en metropoolregio Amsterdam). De best bezochte congressen van 2016 waren de Dag van het
Vastgoedbeleggen en Dag van de Vastgoedfinanciering, elk met ruim 400 bezoekers.
Social Media
Naast alle bovengenoemde activiteiten houdt Vastgoedjournaal zich ook druk bezig met social media. Zo
hebben we twee Twitter-accounts en twee Linkedin-groepen en een steeds populairder wordende
Facebookpagina.
Hoe staat Vastgoedjournaal er op de laatste dagen van het jaar voor?
Twitter
Op Twitter zijn wij actief met twee accounts: Vastgoedjournaal en Vastgoed Nederland. Aan het einde van
2016 hebben we met het Vastgoedjournaal-account @vjprofs 13.294 volgers en hebben we met dit account
16.018 tweets verstuurd. Begin 2016 hadden we 12.028 volgers.
Ook ons andere Twitteraccount, @Vastgoed_NL, is flink gegroeid de afgelopen twaalf maanden. Aan het begin
van 2016 hadden we voor dit account 18.372 volgers, vandaag de dag zijn dit er 19.216. Op dit account
hebben we 2678 tweets verstuurd en we beloven dat dat er in 2017 nog veel meer gaan worden.
De pas op de Twitter-plaats leert ons dat we in totaal 32.510 volgers hebben en daar zijn we trots op!
LinkedIn
Op LinkedIn hebben we eveneens twee groepen: Vastgoedjournaal en Vastgoed Nederland. Onze LinkedIngroep Vastgoed Nederland heeft op dit moment 44.370 leden, ten opzichte van 43.510 leden een jaar geleden.
En onze LinkedIn-groep van Vastgoedjournaal is dit jaar 708 leden gestegen naar 14.565.
Dat betekent dat we in totaal op LinkedIn 58.935 leden hebben. In het nieuwe jaar gaan we voor de 60.000!
Facebook
Het aantal volgers op onze Facebook-pagina stijgt ook nog elke dag. Van 4869 in januari naar 7599 op één van
de laatste dagen van het jaar. We hopen deze groei ook in 2017 voort te zetten.
Volgt u ons nog niet op de social media kanalen? Dan nodigen wij u van harte uit om dat te doen.
Rest ons nog om u fijne laatste dagen van 2016 te wensen en alle goeds voor 2017!
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