
Siteimprove SEO

Siteimprove is uitgeroepen tot 
‘Strong Performer’ in The Forrester 
Wave voor 2020

Zorg dat je 
gevonden wordt

Goede SEO betekent meer 
websiteverkeer, leads met 
meer kans op conversie, een 
betere naamsbekendheid, beter 
meetbare ROI en een betere 
gebruikerservaring voor iedereen. 
Maar zelfs voor een SEO-expert is 
het moeilijk om continu bij te blijven 
op het gebied van zoekmachine 
algoritmes, terugkerende SEO-
taken bij te houden en de ROI aan 
stakeholders te rapporteren. Met 
onze alles-in-één oplossing voor 
SEO verander je een van de lastigste 
digitale uitdagingen naar één 
beheersbare taak.

Waarom zou je 
verschillende tools 
voor SEO gebruiken 
als het ook met één 
tool kan?

Onze uitgebreide audit bestaat uit 66 SEO-controles 
en scant op vier belangrijke probleemcategorieën: 
technisch, content, gebruikerservaring (user experience) 
en mobiel. Het resultaat is een lijst met problemen 
en aanbevelingen op volgorde van prioriteit, zodat 
je meteen weet waar je moet beginnen. Vervolgens 
kun je de SEO-workflow van je team precies op maat 
maken met onze unieke Activity Plans en systematisch 
de problemen oppakken die je zoekmachine ranking 
negatief beïnvloeden.

Wil je meer weten? Bezoek onze website Siteimprove

https://siteimprove.com/nl-nl/seo/


Transformeer  
je SEO-werkwijze

Met Siteimprove kun je:

1 De SEO-status van je website auditen

2 Prioriteiten stellen met praktische tips

3 Je SEO-workflows vereenvoudigen

4 Content makkelijker optimaliseren

5 Verbanden leggen tussen content, 
verkeer en ROI

Wil je meer weten? Bezoek onze website Siteimprove

https://siteimprove.com/nl-nl/seo/


Belangrijkste features 
van Siteimprove SEO

Backlinks 

Krijg in één oogopslag inzicht in 
backlinks naar je website. Bekijk 
welke backlinks van waarde zijn 
en welke juist schadelijk, voorkom 
dat je waardevolle links kwijtraakt 
omdat ze naar de verkeerde 
pagina’s wijzen en vergroot je 
SEO-succes.

Contentoptimalisering 

Breng structuur aan in je content 
door afzonderlijke pagina’s 
aan te merken voor specifieke 
zoekwoorden en hou je voortgang 
bij op een centrale plek. Profiteer 
van onze Duplicate Content Finder, 
die machine learning gebruikt om 
met een slim algoritme dubbele 
content te vinden zodat jij er niet 
naar hoeft te zoeken. Pas pagina’s 
direct in je CMS aan voor meer 
unieke content en vermijd een 
lagere ranking.

Zoekwoorden onderzoek 

Leer met Siteimprove SEO 
de grootste zoekmachine ter 
wereld beter begrijpen en help 
je bezoekers om je website te 
vinden. Keyword Discovery en 
Keyword Suggestions laten je 
zien welke zoekwoorden je kunt 
verbeteren of toevoegen om 
meer klanten te bereiken. Filter 
je zoekwoorden op strategisch 
doel, prestaties, concurrentie 
en meer. Siteimprove is direct 
geïntegreerd met Search Console 
van Google.

Concurrentieanalyse 

Vergelijk je ranking met die van 
je concurrenten om een betere 
SEO-strategie te kunnen bouwen. 
Als je een goed beeld hebt 
van de concurrentie, zie je ook 
sneller wanneer er een nieuwe 
concurrent opduikt.
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Search Engine Analytics 

Breng in kaart welke invloed 
SEO nu echt heeft op je 
belangrijkste KPI’s, zoals 
bezoeken en conversie, door 
je SEO te integreren met 
Siteimprove Analytics. Hang een 
financiële waarde aan al je SEO-
maatregelen en meet nauwkeurig 
je ROI.

Een alles-in-één SEO-tool die 
is afgestemd op jouw doelen.

Boek een demo Siteimprove

https://siteimprove.com/nl-nl/request-a-demo/

	Siteimprove Bookmark
	Siteimprove SEO
	Zorg dat je gevonden wordt
	Waarom zou je verschillende tools voor SEO gebruiken als het ook met één tool kan?
	Transformeer  je SEO-werkwijze
	Met Siteimprove kun je:

	Belangrijkste features van Siteimprove SEO
	Backlinks
	Zoekwoorden onderzoek  
	Concurrentieanalyse
	Contentoptimalisering
	Search Engine Analytics  




