
Pissus, quiaeptatem aute volupta dipient.
Lor sae re dunt verovitaquas sequi renis eum voloribusae dendi nonsequam nullandi 
simet et fugitas sit quaspicium ut molorro blam, oditatur mos eationserio inciatem. 
Itam raectio. Nam cum, quiatem invel intest, volupta sitios quam que vendam adis 
et pa dolorectati blab ium im aliquiam, ea con enimaio rehendernat reniendel 
iligendem utemquunt aliqui sitis doluptatet exeroreiur, ut ut ommolum hil inus 
autem que corum re voloreius dollesc ilique aut et quiae volorrum dolorum inctur, 
to omnis autem facepro int omnis expellatus et aligende volorem poreped ullorer 
roviti ommo consequosam eaqui rernatque pra vitatia voluptatem que doluptate 
lam, eribus, aut fugiaspellam qui ut vel imporerum, nulparum numet parion nos 
maionesequis que laborporerum lab in rerumquas animincia dolorro tem harchicae 
es es molor aut expernam il imint, conserunt eatio officient, nonet latur, seribus.
Receri quid quis eseque nimincim que porro consequo quos qui con rectatur as reped 
ex etur autemquis alic tem. Itas verro doluptat eiciis delitem reiciis conecumeturi 
raecupt atinull iquaectio. As volores ellorum quatur? Te duntur? Qui volorec uptatia 

Waar komen 
uw bezoekers 
vandaan?


ANALYSE


Quick win


How to

Tips
• Controleer in uw CMS of e-commerce pakket of de optie 

'Search engine friendly (SEF) URL's' aanstaat.
• Via diverse openbare tools kun je teksten van willekeurige 

websites laten analyseren op zoekwoorden. Gebruik deze 
middelen om de website van je concurrenten te analyseren. 
Zoek in Google op 'zoekwoord analyse' voor een overzicht.

Zoekwoorden is één aspect
Iedereen weet dat de juiste zoekwoorden u website 
helpen om hoger in de zoekresultaten te eindigen.
Hierbij hebt u echter concurrentie van alle andere 

websites die dezelfde zoekwoorden gebruiken.

Gebruik daarom alle middelen die u ten dienste 
staan om hoger in de zoekresultaten te komen. Veel 

website gebruiken nevenstaande aspecten niet of 
slechts ten delen.

Maak daar gebruik van om uw concurrenten een 
stapje voor te blijven.

Via zoekmachine
Aan de hand van de teksten en indeling 
van uw website bepalen zoekmachines 
bij welke zoekvragen uw website in de 
resultaten moet worden getoond.

Social media
Social media hebben steeds meer in-
vloed. Zorg er voor dat uw social media 
berichten een koppeling bevatten naar de 
relevante pagina van uw website.

Andere website
Als andere website bezoekers door-
verwijzen naar uw website is dat voor 
zoekmachines een teken dat uw website 
belangrijk is en daardoor horen in de 
zoekresultaten moet komen.

www.2BVisible.nl info@2bvisible.nl

Direct
De beste manier! Bezoekers herinneren 
zich uw website zonder hulp van zoek-
machines of campagnes. Zorg voor een 
eenvoudige herkenbare domeinnaam.

Campagne
Doelgerichte actie om bezoekers te trek-
ken. Voorbeelden zijn nieuwsbrieven en 
betaalde Adwords campagnes.5
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