Leren hoe u
beter gevonden wordt!

SEO trainingen en cursussen
Voor ondernemers uit MKB en ZZP die meer willen weten
over zoekmachine optimalisatie, of beter willen leren
begrijpen hoe het werkt en hoe ze het moeten
toepassen, verzorgt SEO Advies MKB trainingen en
cursussen.

Leren en begrijpen hoe u beter gevonden wordt!
Zoekmachine optimalisatie (SEO) is niet moeilijk. Het is
een kwestie van weten waar u op moet letten en dit
consequent toepassen. Daarmee wordt u beter
gevonden, krijg t u meer bezoekers en meer leads!
Voor ondernemers uit het MKB en ZZP die meer willen
weten over SEO en beter willen begrijpen hoe het werkt
en hoe ze het moeten toepassen verzorgen wij
algemene trainingen en cursussen op maat.

 Algemene SEO trainingen voor meer kennis
over zoekmachine optimalisatie
 Specifieke SEO cursussen afgestemd op uw
behoefte en website

 Algemene SEO trainingen
In onze trainingen geven wij achtergrondinformatie
over zoekmachine optimalisatie, zodat u begrijpt hoe
SEO werkt, waar u op moet letten en hoe u het toe
moet passen. Hierbij wordt ingegaan op:
• Doelgroep en keyword analyse
• On-page website optimalisatie
• Interne en extere linkbuilding
• Conversie en leadgeneratie
• Social media
• Online advertising
Algemene trainingen worden klassikaal gegeven voor
meerdere deelnemers van een of meerdere bedrijven.
Na de training kunt u direct met de opgedane kennis
aan de slag.

SEO trainingen en cursussen
SEO Advies MKB biedt de volgende trainingen en
cursussen:
• Algemene SEO trainingen voor kennis opbouw over
zoekmachine optimalisatie en aanverwante thema’s
• Specifieke SEO cursussen, speciaal afgestemd en op
maat voor uw organisatie en website

 Specifieke SEO cursussen
Onze cursussen zijn afgestemd op uw behoefte en gaan
specifiek uit van uw doelgroep, marketing boodschap en
keywords. We bepalen samen een optimalisatie
strategie, waarmee u direct aan de slag kunt.
Specifieke cursussen worden in overleg en op basis van
behoefte samengesteld en ingevuld. Al tijdens de cursus
gaan we met uw website aan de slag.

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

