Meer relevante
bezoekers op uw website?
Dat kan met het InterActs SEO abonnement!

2

SEO abonnement

Bezoek op uw site levert wat op, maar kost ook geld!

»

Adverteren via Google Adwords kost al snel tussen de 0,10 en 0,45 cent per klik per woord. Een
beetje campagne kost zo snel 500 euro of meer in de maand.

»

Via afﬁliate partijen kan interessant zijn, maar heeft ook zo zijn nadelen. Of je betaalt per klik 10 cent
of meer, of je betaalt 9% of meer over de gerealiseerde omzet.

»

Denk dan eens aan een autonome hoge en effectieve ranking in Google via een SEO programma
van Interacts. Dat levert met 10 actief gerankte woorden en voor 350 euro per maand al relevante
bezoekers op via de zoekmachines van Google, Bing en Yahoo.

»

Na de start duurt het iets langer, de positie in Google is niet altijd stabiel hoog, maar de kosten zijn
altijd 350 euro per maand, ongeacht het aantal bezoekers. En met het conversie cijfer van uw site,
rekent u snel uit dat SEO van Interacts uit kan. De hoeveelheid bezoekers meet u eenvoudig in uw
Google analytics en u ontvangt elke maand een overzicht van de positie van de 10 zoekwoorden
en hun verkeer naar uw site.

»

Voor 350 euro per maand is het SEO abonnement van Interacts een effectieve aanvulling op uw
internet marketing.

De praktijk bewijst het

Winterjas is een
algemeen zoekwoord waar veel
concurrentie op is.
Veel webwinkels willen hierop gevonden worden.
Met het Interacts SEO abonnement is het gelukt
om op de derde positie te komen.
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SEO abonnement
Waarom zoekmachine optimalisatie (SEO) via InterActs
Een goede SEO-positie op relevante zoekwoorden is een must om uw website op een kosteneffectieve wijze van bezoekers te voorzien. En SEO is een constant veranderende wetenschap waarbij de
ontwikkelingen binnen Google en de zoekvolumes en gewoonten van uw klanten worden omgezet in
een scorende SEO-strategie. Het inzetten en ranken van zo’n SEO-campagne kan enkele maanden
duren waarna het volgen en aanpassen ervan wekelijkse aandacht krijgt van onze deskundigen. Van de
vorderingen ontvangt u elke maand een uitgebreid overzicht. Het effect kunt u elke dag volgen op uw
eigen Google analytics account.

Van 0
naar 1.000
bezoekers
per dag
Van 0 naar 1.000 bezoekers per dag,
lukt niet in 1 dag. Interacts lukte het in
6 maanden, waarna het aantal bezoekers
nog steeds doorgroeit. En dat voor nog
geen 2 cent per bezoeker!

Werkwijze zoekmachine optimalisatie
»

Doelgroep onderzoek & zoekwoord analyse

Voordat wij beginnen, moet eerst duidelijk zijn wie uw doelgroep is en welke zoektermen uw potentiële klanten
gebruiken. Na SEO-onderzoek en -analyse beschrijven we de huidige situatie (nulmeting). Op basis daarvan
bepalen we samen met u de hoeveelheid woorden die wij actief gaan ranken.
»

Ontwikkelen van informatieve SEO websites

Om voor de belangrijkste zoekwoorden, dit zijn de zoekwoorden met het hoogste “zoekvolume”, goede resultaten te behalen maken wij speciale SEO websites. Voor welke en voor hoeveel zoekwoorden wij dit doen volgt
uit de zoekwoord analyse in stap 1.
»

SEO teksten schrijven

Voor de belangrijkste woorden schrijven wij speciale SEO teksten. SEO teksten schrijven is dé manier om
pagina’s van relevantie informatie te voorzien. Doel hiervan is om content te plaatsen die goed scoort in de
zoekresultaten en uw bezoekers aanzet tot actie.
Lees verder op pagina 4 »
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SEO abonnement
»

»

Implementatie en oplevering

Nadat de SEO websites online staan en zijn geïmplementeerd en de SEO teksten zijn geplaatst, begint het
echte werk.
»

Linkbuilding & linkmanagement

Het hebben van kwalitatief goede links naar een webpagina is goed voor de ranking in een zoekmachine.
Als wij het nodig vinden om voor een zoekwoord extra aan linkbuilding te doen, dan doen wij dat. Ons doel
is en blijft meer relevanter bezoekers naar uw website sturen. Dus daar waar dit nodig is gaat InterActs met
link-building aan de slag.
»

Periodieke optimalisatie

Elke week kijken we naar de zoekmachine posities en werken we verder aan optimalisatie daarvan. We
breiden de zoektermen indien nodig uit en kijken naar mogelijkheden voor verdere optimalisatie (denk
aan linkbuilding of nieuwsitems). Elke maand krijgt u van ons een rapportage.
»

Worden de nieuwe extra bezoekers ook klanten?

“Wij gaan voor online rendement.” Met andere woorden uw investering moet voldoende opleveren. Als blijkt dat
u wel meer relevante bezoekers op uw website krijgt, maar dit levert niet het gewenste aantal nieuwe leads/
klanten op. Dan klopt er iets niet op uw website of webshop.

Graag geven wij u advies om de conversie op uw website te verhogen, uiteindelijk wilt u
van meer bezoekers naar meer klanten! Wilt u hier meer informatie over neem dan contact
op met Erik Veenstra van InterActs 0528 23 60 80

De mogelijkheden
BASIS ABONNEMENT € 350,- excl. BTW per maand

»

Actieve ranking voor uw website. Hiervoor worden 10 zoekwoorden met voldoende zoekvolume
uitgekozen. InterActs maakt voor alle 10 zoekwoorden speciaal ingerichte pagina’s beschikbaar op
speciaal ontwikkelde SEO websites.

»

Inclusief passieve ranking, middels een deels geautomatiseerd traject worden SEO berichten
voor andere relevante zoekwoorden aangemaakt. Het betreft hier andere woordcombinaties dan de
10 “belangrijke” woorden waarvoor actieve ranking wordt toegepast. Het is aan InterActs hoeveel
van deze woorden ze opneemt in het passieve ranking traject.

EXTRA WOORDEN
Indien bij de start of later blijkt dat het aantal interessante zoekwoorden waarop actief gerankt kan
worden meer is dan 10, kan direct of later besloten worden om meer dan 10 woorden actief te gaan
ranken. Het basis abonnement wordt dan in overleg met de klant uitgebreid met extra woorden.
Voor elk extra zoekwoord wordt € 25,- excl. btw per maand doorberekend.
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