
Wij implementeren, 
u wordt beter gevonden! 

SEO implementatie 

Voor ondernemers uit MKB en ZZP die de focus willen 
houden op hun bedrijfsactiviteit of er de expertise niet 
voor hebben, verzorgt SEO Advies MKB de 
implementatie van het optimalisatie advies.   

Daad bij woord! 
SEO advies wordt pas van waarde wanneer het ook 
daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Heeft u 
hiervoor niet de expertise in huis of houdt u liever de 
focus op uw bedrijfsactiviteit, dan kunnen wij de 
implementatie voor u verzorgen.  
 
Wij nemen u het werk uit handen, zodat het u geen 
kostbare tijd en energie kost. U houdt de focus op uw 
werk, wij zorgen dat u beter gevonden wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementatie van het SEO advies 
De implementatie van het SEO advies bestaat onder 
andere uit: 
• Implementatie van on-page SEO 
• Implementatie van linkbuilding 
• Implementatie van conversie opties 
• Integratie van social media kanalen 

 Implementatie van on-page SEO 
Wij optimaliseren uw website en webpagina’s op de 
voor u belangrijke keywords. Hierbij zorgen we dat de 
verschillende SEO-elementen van uw webpagina’s op de 
juiste manier worden ingezet en ingevuld.  
 
 Implementatie van linkbuilding 
Voor interne linkbuilding leggen wij relevante links aan 
tussen de onderlinge pagina’s van uw website. Voor 
externe linkbuilding zoeken wij naar relevante en 
kwalitatieve websites voor inkomende en uitgaande 
links, die bijdragen aan uw vindbaarheid en ranking. 
 
 Implementatie van conversie opties 
Wij implementeren de mogelijke conversie opties op uw 
webpagina’s, zodat u bezoekers kunt converteren naar 
verkoopkansen (leads).  
 
 Integratie van social media kanalen 
Wij integreren de social media kanalen die voor u van 
belang zijn in uw website, zodat bezoekers u kunnen 
volgen en uw content makkelijk kunnen delen (share) en 
waarderen (like). Tevens optimaliseren wij uw social 
media kanalen in lijn met uw website.  
 
 
 
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 
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