Persbericht Stichting ODIN
Juul Dijkhuis wordt vaste blogger voor Stichting ODIN
Stichting ODIN zet zich in voor de verdere ontwikkeling van onafhankelijk financieel advies in Nederland. Door consumenten voor te lichten en te helpen. Door onafhankelijke advieskantoren te ondersteunen met
kennis en expertise. En door de partijen met elkaar te verbinden

Apeldoorn,

24 september 2014
Juul Dijkhuis, een van Nederlands bekendste financiële bloggers en financieel expert, wordt de vaste blogger in de
tweewekelijkse nieuwsbrief die Stichting ODIN naar ca. 7.000 advieskantoren stuurt.
Juul Dijkhuis blogt ook regelmatig voor media als Gripopjevermogen.nl (van Elsevier), Geld.nl, Makelaarsland en Knab Bank.
Dijkhuis over de nieuwe samenwerking met Stichting ODIN: “deze samenwerking past uitstekend bij mijn wens om als
professioneel blogger breder actief te worden in de markt. Door naast consumenten ook regelmatig voor advieskantoren
financieel onderzoek te doen en daar over te schrijven, krijg ik een nog dieper en breder beeld van de markt. Daar profiteren alle
partijen van”
De samenwerking met Stichting ODIN houdt verder in, dat er een speciaal aanbod van Dijkhuis in de non-profit webwinkel van
de stichting is opgenomen. Advieskantoren kunnen tegen een gesponsorde prijs introteksten voor hun profiel op Advieskeuze.nl
bestellen, inclusief een verwijzingstekst en koppelingen voor op de eigen website. Daarnaast biedt Dijkhuis ook ondersteuning
bij het (her)schrijven van teksten voor websites en andere media van advieskantoren.
ODIN voorzitter Jeffrey Leichel vindt de samenwerking vooral ook waardevol vanwege de specifieke kennis van moderne media
die Dijkhuis heeft. “Advieskantoren worden in toenemende mate afhankelijk van internet en andere digitale media. Het is
belangrijk dat wij als Stichting daar regelmatig over schrijven. Dat we dat kunnen doen met iemand die tot de besten van de
markt behoort is natuurlijk fantastisch”, aldus Leichel.
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