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Om iets te verkopen moet je eerst gevonden worden!

Wij leveren- en voeren de volgende zaken uit:
Analyse en Aanbevelings Rapport over:
o
o

Internet is tot “in de poriën” van de maatschappij doorgedrongen.
Een bedrijf kan niet meer zonder. Is het niet om klanten te werven,
dan wel om zich openlijk te presenteren.
Wil men zijn producten of services verkopen, dan moet men deze wel kunnen
vinden. De meeste mensen gebruiken zoekmachines om deze producten of
services te zoeken. In Nederland is Google (97%) de marktleider.
Als u naar uw eigen zoekgedrag kijkt dan bekijkt u alleen de eerste 2-3 pagina’s
van de zoekresultaten. Het is zaak dat uw producten of services in de Top20 en
nog mooier Top10 te vinden zijn.
Zoekmachine optimalisatie (SEO) zorgt ervoor dat uw producten en services
wel in de Top20 terecht komen. Door uw website codes aan te passen,
rangschikken wordt deuitleesbaarheid van uw site verbeterd. Verder worden
tekstuele zaken in uw website aangepast. Als laatste wordt uw website
(her)aangemeld bij de diverse zoekmachines en verzamelsites (startpagina.nl).
In het kort kan u van ons het volgende verwachten:
• Zoekwoorden analyse die voor uw website van toepassing zijn.
• Techinische Analyse van website codes.
• Tekstuele Analyse van uw website inhoud.
• Aanbevelingen ter verbetering van de website aan de hand van de gekozen
zoekwoorden.
• Implementatie van veranderingen (codes, bestanden, teksten)
• Aanmelden bij zoekmachines en verzamelsites
• Maandelijkse rapportage van de vorderingen van de optimalisatie ten
opzichte van de nulmeting.
• Aanpassingen om uw website voor de geselecteerde zoekwoorden in de
Top20 zoekresultaten van Google te krijgen.
Bij de optimalisatie wordt er uitgegaan van gedragcodes opgesteld door Google.
Dit voorkomt dat u (tijdelijk) uitgesloten wordt in de zoekresultaten van Google.
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Website HTML-code
Zoek- / Trefwoorden onderzoek die op uw producten/services/business van toepassing zijn.
Analyse van uw Website/galery/shop/search engine op de volgende zoaken:
* Inhoud <title> en <meta> elementen voor description en keywords.
* Inhoud van <body> gedeelte van de pagina
* Positie van voorgaande elementen
* <meta> elementen op name- en http-equiv gebruik
* Gebruik van javascript en style elementen
* Gebruik van header-, bold- en italic-teksten
* Invulling van link (anchor) teksten
* Invulling van alt (alternatieven) teksten
Vindbaarheid op WWW-net en Brouwser gebruik
Definitie van Doctype en XML elementen
Aanwezigheid van robots.txt en sitemap.xml bestanden
Zoekmachine aanmelding
Google Page Ranking
Internet Explorer letter-grootte instelling mogelijkheid
Scherm grootte flexibiliteit
Aanwezigheid van favicon.ico icoon-betsand
Beleving Internet Gebruiker
Opvallende zoekwoorden gebruik
Tussen koppen gebruik in tekst
Steekwoorden lijst gebruik
1 idee per paragraaf concept
Omgekeerde Piramide stijl
Korte zinnen gebruik
Eenvoudige woorden en teksten gebruik
Klantvoordeel in plaats van producten / services eigenschappen
Website uitstraling, layout, ten opzichte van concurrentie
Webstructuur, opbouw van website en menu
Doelgroep bepaling en grens-afbakening
Openheid van informatie, direct relevante informatie beschikbaar (bijv. prijs)

Aanpassing van website
o
o

Genereren van bestanden zoals robots.txt en sitemap.xml.
Invoeren van rapport aanbevelingen en plaatsen van bestanden

Aanmeldingen
o
o

(Her)aanmelden van website bij zoekmachines
Aanmelden bij diverse verzamelsites (bijv. startpagina.nl)

Evalueren, rapporteren en aanpassingen
o
o
o

Continu controleren van verbeteringen-resultaten in de Google.nl ranking.
Maandelijkse rapportage van bevindingen
Eventuele aanpassingen ten behoeve van een betere ranking

