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Rhinofly geeft Frank-ly een nieuw ontwerp. 
 
Utrecht 9-11-2010 
 
 
Acht jaar geleden startte Rhinofly het bureaublog Frankly. Dit populaire blog is een uithangbord van 
kennis en kunde van Rhinofly en haar medewerkers. Met elkaar proberen zij de markt van 
internetcommunicatie in kaart te brengen en de meest relevante ontwikkelingen inhoudelijk van hun 
mening te voorzien. Frank-ly is als eerste bureaublog in Nederland zeker vernieuwend te noemen. En 
Frank-ly wil vernieuwend blijven: het weblog kreeg reeds drie keer een make-over en gaat deze week 
opnieuw live in een nieuwe outfit.  
 
Op Frank-ly komen alle vormen van social media samen en het nieuwe uiterlijk van het bureaublog is 
zo opgezet dat bezoekers uitgenodigd worden de discussie aan te gaan met Rhinofly en elkaar over 
de onderwerpen die op Frank-ly aan bod komen. 
 
Matthijs Roumen, social strategy director van Tribewise: “Via Frank-ly vertellen wij over de passie voor 
ons vak en tegelijkertijd bieden we meerwaarde voor de lezers. Op deze manier creëren we een plek 
om te lezen en te leren over ons vakgebied.” 
 
Dat Frank-ly een populair blog is, blijkt onder andere uit het aantal volgers via RSS: dat zijn er zoʼn 
3000. Mede dankzij het open karakter van het bureaublog won Frank-ly in 2006 een Dutch Bloggie. 
Ook in de jaren daarna viel de site altijd op bij verschillende juryʼs van weblogverkiezingen.  
 
Reden genoeg dus om de blog weer eens flink te laten glimmen! 

 
 
Over Rhinofly  
Rhinofly is een interactief communicatiebureau voor creatief en doordacht werk. Rhinofly beschikt over 
expertise om brede communicatieoplossingen te ontwikkelen voor zijn opdrachtgevers. Onze 
ondertitel is dan ook ʻconcepts & codesʼ. Dat betekent dat we oplossingen bieden voor het hele traject; 
van conceptontwikkeling tot implementatie van de webapplicaties 
 
Over Tribewise 
Tribewise is ontstaan uit de nieuwe behoeften die technische ontwikkelingen met zich meebrengen: 
vanuit Rhinofly werd tijdig gesignaleerd dat technische ontwikkelingen de manier waarop mensen 
communiceren verandert. Die veranderingen brengen nieuwe behoeften met zich mee. Tribewise 
speelt in op deze behoeften, daar waar de meeste merken dat (nog) niet kunnen. Tribewise ademt 
social media en overziet het hele speelveld. Ze hanteren een werkwijze die er op een goed 
onderbouwde manier voor zorgt dat merken grip krijgen op social media. 
 
Over Frank-ly 
Frank-ly is sinds 2002 het bureaublog van Rhinofly. Op Frank-ly volgen de medewerkers van Rhinofly 
de markt van internetcommunicatie en geven ze inhoudelijk commentaar op actuele onderwerpen 
binnen die markt. Frank-ly wordt al jaren gebruikt voor zowel interne kennisuitwisseling als voor het 
uitwisselen van kennis met de community. 
 
 



 

Voor vragen en opmerkingen  
Links:  
Frank-ly: http://www.frank-ly.nl 
 
Radio interview op BNR over Frank-ly: http://www.frank-ly.nl/frank-ly-genoemd-op-bnr-radio 
 
Dutch Bloggies nominatie 2009 http://www.frank-ly.nl/dutch-bloggies-frank-ly-genomineerd-voor-beste-
corporate-weblog-en-beste-marketing-weblog 
 
Dutch Bloggies prijs 2006 http://www.frank-ly.nl/rhinofly-wint-de-dutch-bloggie-voor-corporate-weblog 

 


