
Siliconen mallen en gietwerk 
Noblabla is gespecialiseerd in het maken van siliconen 
(giet)mallen voorhet gieten van 3D beelden en andere 
objecten. Deze mallen kunnen worden ingezet voor het 
gieten van hars, rubber, beton, gips en gietwas (t.b.v. de 
verloren was methode). Het gietwerk zelf kan ook door 
Noblabla verzorgd worden.  
 
Mallenmakerij en gieterij gezocht 
Een afgietsel maken van een bijzonder of dierbaar 
object kan voor veel mensen heel speciaal zijn. IJs Berm: 
“Er zijn niet heel veel mallenmakerijen of gieterijen in 
Nederland, maar als iemand daarop zoekt wil ik wel als 
eerste gevonden worden.” IJs zocht hiervoor een 
partner die hem dit werk uit handen kon nemen, maar 
wel op een transparante manier, zodat hij zelf de regie 
in handen blijft houden. IJs Berm: “SEO Advies MKB gaf 
mij hierbij het juiste gevoel.” 

“Ik heb het nog steeds lekker druk en ben dan ook erg 
tevreden over de aanpassingen die SEO Advies MKB heeft 
verricht.” 
 
IJs Berm 
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Optimalisatie van een WordPress website 
De website van Noblabla is opgemaakt in WordPress. 
Omdat WordPress onvoldoende mogelijkheden biedt 
om een website makkelijk en goed te optimaliseren, 
wordt gebruik gemaakt van de SEO plugin van Yoast. 
Hiermee wordt het optimaliseren van de website een 
stuk makkelijker.  
 
Om te beginnen werden met de SEO plugin van Yoast 
zoekmachine-vriendelijke URL’s ingesteld. Daarnaast 
werd bij elke pagina het keyword consequent in alle SEO 
elementen ingevoerd. Omdat Yoast alleen de SEO status 
van de eigen pagina kan controleren, werd met SEO 
PowerSuite de optimalisatie van iedere pagina ten 
opzichte van de directe concurrentie nog verbeterd.  
 
“Ik heb het lekker druk” 
IJs Berm: “Ik heb het nog steeds lekker druk. Dat is deels 
het gevolg van het goede werk van SEO Advies MKB. Ik 
ben dan ook erg tevreden over de aanpassingen die zij 
hebben verricht.”   
 
Bedrijfsprofiel 
• Noblabla 
• Mallenmakerij en gieterij 
• Midden en kleinbedrijf (MKB) 
• www.noblabla.nl  
• info@noblabla.nl  

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