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Datele sunt raportate pentru

anul 2021, pentru site-ul

studreptblog.com

Datele sunt raportate la întreaga

perioadă de existență a paginii

de Instagram

Datele sunt raportate la întreaga

perioadă de existență a paginii

de Instagram

StuDrept Blog a luat naștere la finalul anului 2020, ca o dorință

de a aduce aproape studenții de la Drept. Am plecat cu

sloganul: "Blogul studenților la Drept" și îl păstrăm și acum,

după mai bine de un an. Orice student de la Drept ne poate

trimite un articol pentru blog. 

Chiar dacă nu au fost multe guest-posturi, StuDrept Blog a

continuat să posteze articole în care să explice anumite

aspecte din lumea dreptului, pe înțelesul tuturor. Numai că nu

ne-am oprit la Educația Juridică și am scris foarte multe

articole despre materii, examene, profesii juridice, dar și

despre viața noastră. 

D E S P R E  N O I

 Cum a luat  naștere

S T U D R E P T
B L O G

Pe 28 noiembrie 2020, am pus bazele acestui proiect. Am scris

multe articole până la acel moment și am lansat peste 5

bloguri, pe care am scris articole de fashion și lifestyle, fiind

întotdeauna pasionat de a scrie, însă acest proiect este cel mai

frumos lucru pe care l-am făcut vreodată, știind că pot

contribui la educația juridică a tinerilor și nu numai! 

Costin-Alexandru Jalbă

Fondatorul StuDrept Blog 



AUDIENȚA BLOGULUI
VIZITATORI FRECVENȚI

Pe site-ul studreptblog.com cele mai citite articole

sunt cele legate de viața de student. Vorbim despre

trei serii cu un succes important: "Jurnal de Sesiune",

"Materiile de la Drept" (încă în lucru) și "Admiterea în

profesie" (încă în lucru) 

 

 Cei mai mulți vizitatori sunt din România, utilizează

telefonul mobil pentru a citi articolele și au vârsta

cuprinsă între 18 și 24 de ani! 

AUDIENȚA PE IG
STATISTICI CONFORM INSTAGRAM

Pe Instagram, 87% dintre urmăritori sunt fete. Din

numărul total de urmăritori, 79% se află în intervalul

de vârstă 18-24 de ani și 16% în intervalul 25-34 de

ani. 

 

 Cele mai apreciate postări sunt cele dedicate acestei

platforme, respectiv cele de Educație Juridică. 

 

 Implicarea audienței în concursuri, întrebări, dar și

numărul considerabil de mesaje pe care le primim

denotă interesul acestora pentru pagina

@studreptblog

Vrem să colaborăm cu cât mai multe branduri

pentru a aduce StuDrept Blog în "lumina

reflectoarelor". Vrem să oferim urmăritorilor șansa

de a câștiga lucruri mișto, dar și de a vedea cât mai

multe, prin intermediul paginii noastre. Studenții au

nevoie de un "influencer" de-al lor. Dar noi nu vrem

să fim influenceri numai pentru branduri, ci vrem să

fim influenceri pentru educație juridică și pentru

viața de student, așa cum e ea, cu bune și cu rele! 

Ce vrem de la  StuDrept
Blog

V I I T O R U L

s tudreptblog@gmail . com


