Tijdpad introductie

2014

Voor wie is .frl
.frl is speciaal voor:
• iedereen die actief is op de Friese markt
• iedereen die de wereld wil laten zien wat Friesland
te bieden heeft
• iedereen die specifiek Friese doelgroepen wil
aanspreken

2

DEC
2015

Een greep uit de pioniers:

boomsma.frl

Pioniers live!

JAN

bekend van de enige echte Boomsma Beerenburger

2018.frl

Merken en
overheden

het domein voor Leeuwarden als Culturele Hoofdstad in 2018

pietpaulusma.frl
natuurlijk bekend van Piets weerbericht

post.frl

regionaal postbedrijf in Friesland

fnp.frl

de Fryske Nasjonale Partij
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FEB

bakkerijboonstra.frl

Start
introductieperiode
breed publiek
(Friezen voorrang)

echte bakker met meerdere vestigingen in Friesland

afûk.frl (mei kapke)

verspreidt de kennis en het gebruik van de Friese taal

rauzer.frl

muziek, gezongen in de Friese taal

detaartvantonny.frl
lekkerste taarten en tapas

De introductie van .frl vindt gefaseerd plaats. Op deze
manier zorgen we er voor dat (Friese) merken, overheden,
bedrijven en inwoners met voorrang hun domein kunnen
bemachtigen. Pak dus nu je kans en claim het domein dat
bij je past! De introductie van .frl ziet er als volgt uit:
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APR

Einde
introductieperiode

fryskpaspoart.frl

niet officieel erkend maar wel verkrijgbaar

frieslandbeweegt.frl

2 december: Pioniers live!
De eerste pioniers gaan live. Zij laten als eerste zien dat
ze voor Friesland staan. Zij mogen vanaf 2 december de
voordelen ontdekken van .frl en daarmee een voorbeeld
functie vervullen voor heel Friesland.
Januari: Merken en overheden
In de periode van 1 januari tot 2 februari volgt een
voorrangsperiode voor (Friese) overheden en merken.
Het gaat hierbij om merken die zijn aangemeld bij de
TMCH (Trademark Clearinghouse).
2 februari: Start introductieperiode breed publiek
Op 2 februari om 14.00 start de introductieperiode voor
het brede publiek. In deze periode krijgt iedereen de kans
om zich aan te melden voor zijn of haar gewenste domein.
Friese bedrijven, organisaties en Friese inwoners hebben
een streepje voor in deze periode. Mis jouw .frl dus niet!
2 april: Einde introductieperiode:
toekenning domeinnamen
Vanaf 2 april worden de domeinnamen toegekend. Indien
er meer dan één persoon of organisatie met dezelfde
status interesse heeft in dezelfde domeinnaam, vindt er
een veiling plaats.

bijzondere evenementen in Friesland

fryslân.frl (mei kapke)

natuurlijk doet de Provincie Fryslân zelf ook mee

Meer pioniers op: www.registreer.frl
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APR

Algemene
beschikbaarheid

14 april: Algemene beschikbaarheid
Vanaf 14 april zijn de .frl domeinen algemeen beschikbaar
en gebeurt de toekenning niet meer op basis van ‘Friese
voorrang’ maar op basis van wie het eerst komt.

Daarom .frl
.frl biedt je de volgende voordelen:

7. Ruimte voor innovatie en creativiteit
Je nieuwe ideeën en kansen kun je waarmaken op dé
broedplaats voor initiatieven en talent: .frl. Vanuit de
nieuwe extensie ontstaan mogelijkheden voor samen
werkingsvormen tussen nieuwe commerciële en/of
culturele initiatieven.

1. Jouw Friese plek op internet
De plek die je kiest op internet zegt veel over wie je
bent. Nu kun je laten zien dat je voor Friesland staat.
Hiermee onderscheid je jezelf in Nederland en val je op
in de rest van de wereld.

8. Specifieke communicatie van je product of dienst
Verkoop je Friese worst of Friese koek? Ben jij dé online
boekenwinkel van Friesland? Of verzorg je Friese taal
cursussen? Dan kun je nu heel gericht aan Friesland en
de rest van de wereld laten zien waar je voor staat.

2. Gericht op Friesland en de Friezen
Richt jij je op Friesland en is je doelgroep Fries, dan is
dit de uitgelezen kans om ze heel gericht te benaderen.
Zo ben je meer verbonden met je doelgroep en sta je
samen voor .frl.

9. Beter vindbaar op het web
En last but not least: meer bezoek vanuit Google. Door
je te richten op een specifiek gebied, bouw je aan je
autoriteit en relevantie. Dit verhoogt de resultaten in de
zoekmachines. Hoe meer gebruik wordt gemaakt van de
.frl domeinen, hoe sneller je wordt gevonden.

3. Nieuwe domeinnamen, vele marktkansen
De komst van .frl biedt ruimte voor vele nieuwe
domeinnamen. Dit betekent meer kansen op de markt.
Nu is het moment om de domeinnaam die bij .nl bezet
was, de jouwe te maken met .frl.
4. Uitdragen van je Friese herkomst
Van de bakker op de hoek, een Friese multinational tot
je familienaam, met elkaar laten we zien waar Friesland
voor staat. Een unieke plek in de wereld met een eigen
identiteit en een grote aantrekkingskracht.
5. Alle Friese leestekens in je domeinnaam
Voor het eerst in de historie van het internet, kun je de
gehele Friese taal inclusief leestekens verwerken in je
domeinnaam! Dus Fryslân in plaats van Fryslan.
6. Stimulans voor de Friese economie
Met .frl zijn we in staat om meer online bestedingen
binnen Friesland te houden. Daar profiteert iedereen van
mee.

Premium .FRL
Premiums zijn domeinen met een speciale waarde
voor Friesland. Deze speciale waarde zit in het cultureel
of commercieel belang hiervan. Je kunt aanspraak doen
op een premium als je een uniek idee of concept hebt
om dit belang te behartigen. Een premium wordt toege
kend door Stichting puntFRL (beheer culturele domeinen)
en het FRLfonds (beheer commerciële domeinen) op
basis van de waarde van jouw doelen en ideeën.
Dus ben jij een ondernemende Fries en wil jij iets
betekenen voor Friesland? Ben jij in staat om krachten
te bundelen op één van de premium commerciële of
culturele domeinnamen? Pak dan je kans en maak je
interesse in een premium zo snel mogelijk kenbaar via
de website www.registreer.frl

laat de wereld
zien waar Fryslân
voor staat
.frl is dé nieuwe domeinextensie voor Friesland.
De tweede extensie van Nederland. Een unieke kans
om jezelf te onderscheiden, relevant te
communiceren met je doelgroep en nieuwe
marktkansen te ontwikkelen.
Een domeinextensie is het laatste deel van een
domeinnaam, zoals .nl en .com. In het veranderende
internetlandschap komen er vele domeinextensies
bij. Friesland neemt een unieke plek in op het
wereldtoneel naast steden als .london, .berlin en
gebieden als .ruhr en .saarland.
Met een .frl laat je zien dat je voor Friesland staat,
onderscheid je jezelf in Nederland en val je op in de
rest van de wereld.
www.registreer.frl

