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Maak Google wild van uw trefwoord
KIES
• 1 webpagina = 1 thema = 1 trefwoord
• trefwoordengroep beter dan trefwoord
• geen jargon, wel dagelijks woordgebruik van:

o uw klanten, klantendienst en topverkopers
 o concurrenten: website, Google-advertenties

• zoekwoordenplanner AdWords
• afweging van kandidaat-trefwoorden:

 o zoekvolume: 
hoe vaak op gezocht?

 o concurrentie: 
hoeveel pagina’s scoren?

 o conversie: 
hoe relevant voor uw klanten? 

GEBRUIK
Gebruik uw trefwoordengroep (densiteit 5%) op strategische plaatsen:
• domeinnaam  www.copywriter-mechelen.be
• URL www.schrijf.be/copywriter-mechelen.htm
• title tag < 55 tekens  Copywriter Mechelen
• headline (h1) 1 keer  Uw copywriter in Mechelen
• alineakopje (h2) Verkopen? Roep er een copywriter bij!
• subalineakopje (h3)  Mechelse copywriters zijn geen redacteurs
• eerste en laatste alinea Zoekt u een copywriter in Mechelen? ...
• hyperlink Waarom copywriters inschakelen?
• hyperlink ankertekst  SEO-tekstschrijvers laten u scoren
• vetjes, cursief ...uw gedroomde copywriter in Mechelen…
• alt tag beeld Mechelse copywriters aan het werk!

VARIEER
Benut varianten van uw trefwoord voor natuurlijk taalgebruik 
én voor Googles latente semantische indexering (LSI):
• synoniemen tekstschrijver Mechelen, reclameschrijver
• contextuele woorden  reclametekst, brochure, advertentie, teksten
• keyword stemming copywriting, copywriters

PS  De description tag is géén SEO-factor, maar doet de prospect  
       wel doorklikken naar uw webpagina (zie schrf.be/descriptiontag).
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Bewijs Google dat uw site leeft
UPDATE
• uw bestaande webpagina’s

CREËER
• nieuwe tekstinhoud:

o tip, achtergrondartikel: toegevoegde waarde, ook geschikt als nieuwsbrief
 o blog: actualiteit, interactiviteit, snelle opname in Google-index
 o landingspagina: voor e-mailteaser, advertentie, banner, Google AdWords
 o persbericht, casestudy, white paper, fact sheet, troevenblad, testimonial

VERRIJK
• met multimedia:

o  YouTube, infographic, webinar, podcast, presentatie, pdf, e-book

Help Google indexeren
Hou uw website:
• netjes: schone code, gescheiden

opmaak (CSS) en functionaliteit
 (externe scripts)
• toegankelijk: geen Flash of frames,

wel robots.txt, permalink i.p.v. URL-
zoekstring

• responsive: desktop- én mobile-
versies

• overzichtelijk: XML-sitemap, interne
links, hiërarchische navigatie

• snel: scriptvolgorde, beelden, hosting
• up-to-date: geen dode links (404), 

permanente redirects (301)
• eerlijk: canonical link bij dubbele

inhoud, geen cloaking
• gestructureerd: schema.org

We hielden deze sectie beknopt. Wilt 
u details? Google geeft antwoord. 
Bovendien is elk SEO-overzicht 
onvolledig en achterhaald. Ook dit. 
Want het Google-algoritme wordt 
continu bijgewerkt. Toch blijven deze 
SEO-factoren altijd overeind. Zodat u, 
als u het spel eerlijk speelt, niet wordt 
bestraft.

Wek vertrouwen
NEEM HET HEFT IN EIGEN HANDEN
• inhoud: toegevoegde waarde
• actualiteit: up-to-date, nieuw
• waardering: lage bounce rate, lange leestijd
• historiek: website al lang online 
• reputatie: Google authorship, geen Google ban
• uitgaande links naar gereputeerde sites

VRAAG INKOMENDE LINKS
• veel
• van gereputeerde websites
• met uw trefwoordengroep als link
• van invloedrijke socialemediagebruikers
• vanuit uw eigen websites & sociale media
• níét kopen of spammen op blogs en fora!

Scoren in Google is nog maar het begin 
200 SEO-factoren bepalen uw Google-score. 
En dan … begint het pas. Want klikt uw lezer? 
Dan moet u hem nog overtuigen door:

• inhoud met toegevoegde waarde
• USP, argumentatie, positionering
• gebruiksvriendelijkheid
• call to action (CTA)
Leer hoe op www.Schrijftips.be.
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