HOGER IN GOOGLE DOOR KWALITATIEVE LINKBUILDING?
Naast het hebben van unieke en relevante content op uw website, is linkbuilding een van de
belangrijkste factoren voor een goede ranking in Google. Daarom is dit een zeer belangrijk onderdeel
van het zoekmachine optimalisatie proces.
De populariteit van uw website wordt door Google gemeten aan de hand van het aantal (relevante)
backlinks naar uw website. Hierbij is de kwaliteit van de inkomende links de laatste jaren steeds
belangrijker is geworden.

HANDMATIGE LINKBUILDING
Bij het handmatig linkbuilden werken we volgens de linkbuilding normen van 2015: gevarieerd,
gefaseerd en zo natuurlijk mogelijk. Zo plaatsen we bijvoorbeeld niet te veel links in één keer,
plaatsen we geen links op niet-gerelateerde (buitenlandse) websites en variëren we in het gebruik
van anchors. Daarnaast zorgen we voor verschillende linbuilding bronnen. Zie het kopje
‘Linkvermeldingen’ voor meer informatie hierover.
De hoeveelheid linkbuilding die nodig zal zijn, hangt af van het aantal zoekwoorden dat we gaan
targetten en de concurrentie per zoekwoord. Dit wordt ingeschat op basis van een
concurrentieanalyse per zoekwoord.
Gemiddeld kunnen we 5 of 6 succesvol geplaatste links per uur realiseren op gerelateerde
linkplaatsen.

LINKVERMELDINGEN
De inkomende links voor uw website worden geplaatst op een verscheidenheid aan type websites.
Denk hierbij aan:
-

Linkvermeldingen op gerelateerde websites
Blog artikelen, alleen op de betere blogsites
Startpagina’s, klonen en van Startpagina.nl
Bedrijvengidsen
Nederlandse directories
Social media / bookmarking / nieuws waaronder Google+,
Twitter, Facebook en Nujij

MAANDELIJKSE RAPPORTAGE
De opdrachtgever ontvangt aan het einde van elke maand een uitgebreide urenregistratie waarin
vermeld staat welke links er zijn geplaatst, welke artikelen zijn geschreven, etc. Deze tijdsregistratie
is tot op 5 minuten gespecificeerd.

TARIEF
Het tarief voor de handmatige linkbuilding is € 54,95 (ex. Btw) per uur. Deze kosten worden aan het
einde van de maand in rekening gebracht op basis van de urenregistratie van die maand.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie ontvangen? Belt u dan met 071 541 8082. Mailen kan ook:
info@linkbuildingpakketten.com

