
De lekkerste koffie voor de beste deal 
CheapCoffee.nl maakt bekende koffiemerken bereikbaar 
voor iedereen. De mensen achter CheapCoffee.nl zijn 
echte barista’s met meer dan 30 jaar ervaring. Bart 
Brouwer: “Wij hebben een uitgebreid assortiment aan 
koffiemerken en espresso- en koffiemachines. Al onze 
koffies zijn getest door onze eigen barista’s. Uiteraard 
omvat ons assortiment ook fairtrade en biologische koffie.”  
 
Bestellen via webwinkel 
Om koffie en koffiemachines voor iedereen bereikbaar te 
maken, heeft CheapCoffee.nl een betrouwbare en 
overzichtelijke webwinkel opgezet. Daarin kunnen klanten 
makkelijk bestellen tegen de scherpste prijzen.  Bart 
Brouwer: “ik wil dat iedereen makkelijk koffie en 
koffiemachines kan bestellen en snel vindt wat hij of zij 
zoekt. Daarbij hoort ook dat CheapCoffee.nl goed op 
internet wordt gevonden. Daarom hebben wij SEO Advies 
MKB gevraagd ons te helpen bij het optimaliseren van 
onze webwinkel voor Google.” 

“Onze koffies en koffiemachines zijn goed vindbaar in 
Google.” 
 
Bart Brouwer 
CheapCoffee.nl 

SEO advies voor de webshop 
De webshop van CheapCoffee.nl bestaat met name uit 
twee categorieën: koffies en koffiemachines. Gestart 
werd met het optimaliseren van de koffiepagina’s. Per 
pagina werd door SEO Advies MKB advies gegeven voor 
de on-page optimalisatie. Het advies werd door 
CheapCoffee.nl zelf geïmplementeerd. Daarna werd het 
resultaat gecontroleerd en waar nodig extra advies 
gegeven.  Op dezelfde manier werden de pagina’s over 
koffiemachines geoptimaliseerd.  
 
Naast het advies over de on-page optimalisatie werd 
ook de social media strategie besproken, de 
mogelijkheden van SEA en het opnemen van producten 
in andere webshops en vergelijkingssites.   
 
Goed vindbaar in Google 
Bart Brouwer: “Onze koffies en koffiemachines zijn 
inmiddels goed vindbaar in Google. Om CheapCoffee.nl 
bekend te maken bij een breed publiek zijn we druk 
bezig met de inzet van social media en hebben we ook 
een radiocommercial. De totale marketingcampagne 
moet de basis leggen voor ons succes.”  
 
Bedrijfsprofiel 
• CheapCoffee.nl 
• Leverancier van koffie en koffiemachines 
• Midden en kleinbedrijf (MKB) 
• www.cheapcoffee.nl  
• info@cheapcoffee.nl  

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