Forest & Falls

“Met onze exclusieve producten staan we stabiel op de
eerste pagina van Google. Wij zijn heel tevreden over de
SEO resultaten.”
Joost van den Brekel
Forest & Falls

SEO optimalisatie van een webshop
Een webshop kent meestal een structuur met categorieen productpagina’s. De categoriepagina’s staan meestal
voor lange(re) tijd vast, de productpagina’s zijn vaak aan
verandering onderhevig. Het is daarom van belang de
categoriepagina’s goed in de SEO steigers te zetten en
ervoor te zorgen dat de onderliggende productpagina’s
het onderwerp (keyword) van de categorie bevestigen.
Exclusieve badmeubelen en waskommen
Forest & Falls biedt hoogwaardige badkamermeubelen
en waskommen aan tegen een betaalbare prijs. Alle
meubels zijn zelf ontworpen en de waskommen worden
exclusief in de Benelux verkocht. Forest & Falls biedt
badmeubelen aan van massief Europees eikenhout en
waskommen van gehard glas. Dit geeft uw badkamer
meer uitstraling en maakt het meubel robuuster.
Verkoop via internet
Ook voor een nieuwe badkamer of sanitair oriënteren
mensen zich tegenwoordig eerst op internet. Daarbij is
er een toenemende voorkeur voor exclusieve, maar
betaalbare design producten. Joost van den Brekel: “Het
is voor Forest & Falls belangrijk dat wij in dit segment
goed gevonden worden. Het optimaliseren van onze
webshop was daarom een belangrijk aandachtspunt.
SEO Advies MKB gaf ons direct het gevoel dat de
optimalisatie van onze webshop bij hun in goede
handen was.”

Het onderwerp van de categoriepagina’s werd op de
juiste manier en gebalanceerd in de SEO elementen
verwerkt. Bij de productpagina’s werden met name de
productkenmerken goed verwerkt, zodat deze goed in
zoekmachines geïndexeerd werden.
Op de eerste pagina in Google
Joost van Brekel: “Met onze exclusieve producten staan
we stabiel op de eerste pagina van Google. Het aantal
bezoekers van onze webshop is toegenomen, evenals
het aantal klanten en orders. Wij zijn heel tevreden over
de SEO resultaten”.
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