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pr.co, meer dan alleen mooie newsrooms
pr.co biedt snelgroeiende merken alles wat ze nodig hebben om hun nieuws
met de wereld te delen. Hun prachtig ontworpen newsrooms, software en
expertise maken het leven makkelijker voor iedereen, ook voor journalisten

Amsterdam - november 2022 - pr.co is een volledig remote Software as a Service

bedrijf dat online newsrooms, pr-software en expertise levert aan pr-teams. Hun

doel is om het leven makkelijker te maken voor iedereen die zich bezig houdt met

PR, inclusief journalisten. Dit doen ze door merken een prachtig platform te

bieden waar ze op één plek nieuws, verhalen, evenementen en belangrijke

mijlpalen kunnen publiceren en delen met de wereld.

pr.co is oorspronkelijk opgericht als PressDoc dat ontstaan was vanuit technologie magazine

TNW. Door de groeiende hoeveelheid internationale klanten werd in 2013 de naam veranderd

naar pr.co om meer duidelijkheid te scheppen. In 2020 werden ze volledig remote en hun team

is nu verspreid over twee continenten van waaruit ze meer dan 300 klanten helpen en een

volledig pakket softwareoplossingen voor pr-professionals ontwikkelen en onderhouden. Het

kernproduct blijft hun prachtig vormgegeven, functierijke online newsrooms. pr.co klanten

hebben daarnaast toegang tot een groeiend netwerk PR experts en bureaus, waardoor ze meer

uit hun pr-strategieën kunnen halen en sneller kunnen groeien.
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"Een goede online newsroom maakt het voor organisaties mogelijk om meer
open en eerlijk te zijn, waardoor merken betrouwbaarder en transparanter
worden. We zien ze zelfs maatschappelijk bewuster worden, omdat ze
eenvoudig verantwoordelijk gehouden kunnen worden door journalisten,
stakeholders en klanten."
— Jeroen Bos, CEO van pr.co

Wanneer een bedrijf flink groeit en actief wordt op meerdere markten die allemaal hun eigen

taal spreken, kan het werk van de pr-afdeling explosief groeien en zijn bestaande werkwijzen

niet meer toereikend. Dit is waar de software van pr.co helpt om een complexe, internationale

redactionele workflow soepel te laten verlopen. Het samenwerkingsplatform maakt tijd vrij om

aandacht te kunnen geven aan wat echt belangrijk is bij PR, het bouwen van menselijke relaties.

Hoewel het opbouwen van relaties veel tijd kost, kost het opzetten van een newsrooms bij pr.co

niet veel tijd. Hij kan al binnen twee weken klaar zijn voor gebruik. Ze werken met 's werelds

meest herkenbare en veeleisende merken en die vertrouwen op pr.co om ze te voorzien van de

juiste tools op het juiste moment om hun pr-campagnes zo succesvol mogelijk te maken.

 

https://news.pr.co/images/452956


Moderne pr-campagnes maken daarbij steeds meer gebruik van inbound PR, waarbij bedrijven

relevante journalisten en belanghebbenden naar zich toe trekken, in plaats van berichten te

pushen naar een groot groep. Wanneer iemand informatie zoekt over een organisatie of een

bepaald onderwerp biedt de newsroom alle relevante informatie die nodig is om te beginnen

met schrijven. Als journalisten nog dieper in het onderwerp willen duiken, weten ze precies bij

wie ze terecht kunnen, omdat de juiste woordvoerder met contactgegevens in het persbericht

staat.
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pr.co klanten gebruiken hun platform om zeer uiteenlopende redenen, maar ze hebben allemaal

hetzelfde doel voor ogen: de kans vergroten dat hun nieuws de aandacht krijgt die het verdiend.

De newsrooms helpen daarbij op drie belangrijke manieren.

 

1. Ze versterken relaties door:

Vertrouwen op te bouwen met journalisten, investeerders, klanten en andere

belanghebbenden

Het uitbreiden van hun persnetwerk

2. Ze vergroten de bekendheid van hun merk door: 

Het delen van authentiek nieuws met impact

Het zorgen voor merkconsistentie

3. Ze verbeteren interne pr-processen door:

Het stroomlijnen van de redactionele workflow

Duidelijk te maken hoe die workflow eruit ziet

Duidelijk te maken wie waarvoor verantwoordelijk is

De klanten van pr.co zijn 's werelds grootste merken uit allerlei branches zoals Shimano,

WeTransfer, JustEat Takeaway.com, Lynk & Co, Canyon, Ace & Tate en Dolby. pr.co heeft

daarnaast een NGO programma waarbij ze goede doelen steunen met toegang tot al hun

diensten met 90% korting. Artsen zonder Grenzen en de Invictus Games Foundation zijn twee

van de vele NGO's die van dit programma profiteren.
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Inbound PR - Goed vindbaar zijn voor zoekmachines is de sleutel tot inbound PR. Daarom

zorgt pr.co ervoor dat elke newsroom volledig SEO geoptimaliseerd is en je altijd als eerste

tevoorschijn komt als je op "merknaam newsroom" of "merknaam about" zoekt. Wanneer je

de newsroom op je eigen domein host, verbetert dit ook nog eens de autoriteit van dat

domein.

Lokale PR - pr.co maakt het makkelijk voor merken om hun nieuws te lokaliseren en

geschikt te maken voor verschillende regio’s, waardoor nieuws voor lokale partijen en

journalisten relevanter wordt. Lokale teams, vertalers en agencies kunnen naar behoefte

toegang krijgen om campagnes te beheren en de in-app workflow laat iedereen zien wie

waarvoor en wanneer verantwoordelijk is.

Samenwerkingsplatform - Het pr.co team is gevestigd in verschillende tijdzones en

begrijpt hoe belangrijk het is voor teams om ook goed samen te kunnen werken als je niet

naast elkaar zit. pr.co is ontworpen om workflows inzichtelijk te houden en complexe pr-

processen met meerdere teams efficiënter te laten verlopen. Dus geen lange email threads

meer, maar alles eenvoudig op één plek regelen.

Simpele embargo's - Stuur eenvoudig persberichten met een duidelijk embargo en stel

automatische herinneringen in voor journalisten wanneer het embargo er af gaat.

Persmappen - Bedrijven kunnen persmateriaal per thema bundelen en waar nodig met een

wachtwoord beveiligen - zodat gevoelig productnieuws niet kan lekken.

Premium service en onboarding - de experts van pr.co ontwerpen, bouwen,

implementeren en onderhouden voortdurend jouw newsroom, waardoor de IT-teams zich

kunnen focussen op andere zaken. Elke klant krijgt persoonlijke service om ervoor te zorgen

dat ze alles uit hun newsroom te halen. 

Naast newsrooms helpt pr.co ook met branded online events en maken ze het makkelijk om de

juiste mensen te bereiken: 

Virtual Events - stelt merken in staat om online evenementen te organiseren vanuit hun

newsroom en verkeer naar hun website te trekken voor een volwaardige merkervaring. 

CRM - De CRM van pr.co is ontworpen om persoonlijk verbonden te blijven en zorgt ervoor

dat journalisten pitches ontvangen die ze wel interessant vinden. Journalisten kunnen zich

abonneren om het nieuws te ontvangen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Uiteraard op

hun eigen voorwaarden. Voor merken die moeite hebben om de juiste journalisten te vinden

helpt pr.co met onderzoek en het samenstellen van de perfecte lijst met relevante

journalisten.



 

 

Ontdek hier meer over de oplossingen die pr.co biedt

Over pr.co

pr.co geeft organisaties een platform om nieuws, hun reis en hun mijlpalen met de wereld te

delen. Door middel van prachtig ontworpen online newsrooms, intuïtieve pr-software en de

begeleiding van industrie-experts, genereren klanten van pr.co meer persaandacht en bouwen

ze vertrouwen op bij journalisten, investeerders, klanten en andere betrokken partijen. pr.co

verzorgt de newsrooms van snelgroeiende en uitdagende merken, zoals Dolby, WeTransfer,

Wise, Polaroid en Lynk & co.

pr.co - website

pr.co - LinkedIn

pr.co - Twitter
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https://press.polaroid.com/
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https://www.pr.co/
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https://twitter.com/prdotco


OVER PR.CO

pr.co gives organizations a podium to share their news, journey, and milestones with the world. Through
beautifully designed online newsrooms, intuitive PR software, and the guidance of industry experts, pr.co
customers generate more press coverage and build trust with journalists, investors, customers and other
stakeholders. pr.co powers the newsrooms of fast-growing and industry-challenging brands, including Dolby,
WeTransfer, Wise, Polaroid, and Lynk & co

pr.co - newsroom

pr.co - G2 High Performer Fall 2022
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