Blijvend goed
gevonden worden!

SEO onderhoud

 Monitoring van uw ranking

SEO Advies MKB verzorgt het onderhoud van websites
van ondernemers uit MKB en ZZP, zodat zij blijvend goed
gevonden worden op internet.

 Onderhoud van keywords
 Onderhoud van uw webpagina’s
 Onderhoud van interne en externe links

Uw concurrenten zitten niet stil!
Wanneer uw concurrenten merken dat u beter op
internet gevonden wordt dan zij, zullen zij er natuurlijk
alles aan doen om weer boven u in de zoekresultaten te
komen. Daarnaast komen er dagelijks nieuwe websites
en -pagina’s op internet bij, wat uw ranking beïnvloedt.
SEO Advies MKB kan het onderhoud van uw website
verzorgen, zodat u blijvend goed gevonden wordt.
Daarmee houdt u de focus op uw bedrijfsactiviteit.

 Monitoring van uw ranking
Wij controleren regelmatig de ranking van uw website
op basis van uw keywords. Daarbij controleren we ook
de positie van uw concurrenten en nemen waar nodig
maatregelen voor een blijvend goede ranking.
 Monitoring van keywords
Wij controleren regelmatig de trends in het gebruik van
uw keywords en onderzoeken of uw doelgroep nieuwe
synoniemen of verbasteringen gebruikt.
 Onderhoud van de on-page SEO
Op basis van uw ranking, de positie van uw
concurrenten en de trends in het gebruik van uw
keywords, onderhouden wij de optimalisatie van uw
webpagina’s.

Goed gevonden worden verdient onderhoud
Door regelmatig uw ranking te controleren en uw
website te onderhouden, wordt u blijvend goed
gevonden. Het onderhoud bestaat onder andere uit:
• Monitoring van uw ranking
• Monitoring van keywords
• Onderhoud van de on-page SEO
• Onderhoud van interne en externe links

 Onderhoud van interne en externe links
Wij houden de relevantie en kwaliteit van bestaande en
nieuwe links in de gaten. Wij kijken of er kansen
ontstaan om nieuwe relevante en kwalitatieve links te
leggen en nemen maatregelen wanneer slechte links uw
ranking beïnvloeden.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, neemt
dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

www.seoadviesmkb.nl | info@seoadviesmkb.nl | 06-28166657

