Bed & Breakfast
De Hoefijzer

“Na de optimalisatie door SEO Advies MKB, wordt onze
website nu beter gevonden door mensen die een Bed &
Breakfast of overnachting zoeken in onze omgeving.”
Bert Linders en Anita van Vilsteren
Bed & Breakfast De Hoefijzer

Zoekmachine optimalisatie (SEO) via landing pages
B&B De Hoefijzer richt zich op een aantal specifieke
doelgroepen. Zo ligt de Bed & Breakfast langs de route
van Operatie Market Garden, nabij een opstapplaats
van Peter Langhout Reizen, langs een aantal wandel- en
fietsknooppunten en dichtbij mooie natuurgebieden.

Luxe en gemoedelijke Bed & Breakfast
De Hoefijzer in Reek is een luxe Bed & Breakfast, die
zich kenmerkt door de gemoedelijke Brabantse sfeer.
De Bed & Breakfast is gelegen temidden van prachtige
natuurgebieden, zoals de Reekse bossen, Herperduin,
de Maashorst en de Maasmeanders. Voor wandelaars
en fietsers zijn er uitgebreide mogelijkheden, maar ook
toeristen die Den Bosch of Nijmegen willen bezoeken
kunnen bij De Hoefijzer heerlijk overnachten.
Een overnachting zoeken via internet
Mensen die op zoek zijn naar een overnachting, zoeken
veelal eerst op internet. Bert Linders: “wanneer mensen
op internet naar een overnachting of B&B in de
omgeving zoeken, wil ik goed gevonden worden”. Om
beter gevonden te worden en meer aanvragen te
krijgen, vroeg B&B De Hoefijzer de hulp van SEO Advies
MKB. Die optimaliseerde de website voor zoekmachines
en maakte ook een aantal specifieke landing pages.

Voor mensen die specifiek op zoek zijn naar een
overnachting in combinatie met deze activiteiten,
werden landing pages gemaakt. Hierbij werden de juiste
keywords consequent in alle on-page SEO elementen
verwerkt (vb. title, description, headers, etc.). Tevens
werd een sitemap aangelegd, zodat alle pagina’s goed
door Google geïndexeerd worden.
Beter gevonden in Google
Anita van Vilsteren: “Onze Bed & Breakfast wordt nu
beter gevonden in Google. In september 2014 waren er
activiteiten rondom de 70-jarige herdenking van
Operatie Market Garden. Omdat onze website hierop
geoptimaliseerd was, kregen we direct aanvragen van
mensen die speciaal hiervoor bij ons wilden komen
overnachten.”
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