
Zorg dat u goed 
gevonden wordt! 

Zoekmachine optimalisatie voor MKB en ZZP 

SEO Advies MKB ondersteunt ondernemers uit MKB en 
ZZP bij het optimaliseren van hun website voor 
zoekmachines om beter gevonden te worden, meer 
bezoekers te trekken en meer leads te genereren.  

Uw website is uw digitale visitekaartje 
Als ondernemer heeft u natuurlijk een website waarop 
u uw producten en diensten presenteert. Maar is het 
niet zonde als uw potentiële klanten uw website alleen 
vinden als u ze daarop wijst?  
 
Met zoekmachine optimalisatie (SEO) wordt u op 
internet ook gevonden door potentiële klanten die u 
nog niet kent. Daarmee krijgt u meer bezoekers en 
meer verkoopkansen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zorgen dat u beter gevonden wordt 
SEO Advies MKB zorgt ervoor dat ondernemers uit MKB 
en ZZP beter gevonden worden op internet. Wij bieden 
u de volgende diensten: 
• SEO advies 
• SEO implementatie 
• SEO onderhoud 
• SEO trainingen en cursussen  

 Zoekmachine optimalisatie 
 

 Linkbuilding 
 

 Social media 
 

 Conversie en leadgeneratie 

SEO advies 
Wij adviseren u over het optimaliseren van uw website 
op de voor u belangrijke keywords (zoektermen), zodat 
u beter gevonden wordt, meer bezoekers krijgt en meer 
leads genereert. Ons advies omvat onder andere: 
• Doelgroep en keyword analyse 
• Zoekmachine optimalisatie (SEO) 
• Linkbuilding 
• De inzet van social media kanalen 
• Conversie en leadgeneratie 
• Online advertising 
 
SEO implementatie 
Ons advies wordt als een instructie gegeven zodat u dit 
zelf kunt implementeren. Maar als u dat wilt kunnen wij 
u ondersteunen of de implementatie voor u verzorgen.  
 
SEO onderhoud 
Omdat uw concurrenten niet stil zitten en er dagelijks 
nieuwe websites en webpagina’s bijkomen, kunnen wij 
het onderhoud van uw website voor u verzorgen, zodat 
u blijvend goed gevonden wordt op internet.  
 
SEO trainingen en cursussen 
Voor bedrijven en organisaties die zelf meer willen 
weten en begrijpen over zoekmachine optimalisatie 
(SEO) verzorgen wij ook trainingen en cursussen. Met de 
opgedane kennis kunt u direct 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 


