
SEO
hoger scoren in Google

� ontdek de mogelijkheden



SEO staat voor Search Engine Optimization, het verbeteren van 
jouw online vindbaarheid via zoekmachines. Als je aan de slag 
gaat met SEO, bouw je aan je online autoriteit. Hoe beter jij 
online inspeelt op de behoeftes van je toekomstige klanten, hoe 
beter jouw online vindbaarheid wordt. Mogelijkheden op het 
gebied van SEO zijn o.a. websites, blogs, landingspagina’s en 
back-links. Het belangrijkste is te weten op welke manier 
bezoekers op jouw website terecht komen of terecht zouden 
moeten komen. Met andere woorden: het begint bij zoekwoord-
onderzoek.

Wat is SEO?

We bieden graag duidelijkheid. Daarom nemen we je in dit 
document mee in onze aanpak. We beginnen met het goed 
inregelen en onderzoeken van jouw online vindbaarheid. Als de 
basis goed staat, bieden we je diverse vervolgpakketten aan, 
zodat je zelf kunt kiezen wat bij jou past. 

We starten met een SEO-analyse waarmee 
we in kaart brengen hoe je website momen-
teel presteert in Google. Na deze nulmeting 
bespreken we de resultaten met je en inven-
tariseren je wensen en doelen. Indien nog 
niet aanwezig, stellen we Google Mijn Bedrijf, 
Google Analytics en Google Search Console 
voor je in (zie prijzen hieronder). 
De volgende stap is een zoekwoordonder-
zoek. Daarin houden we ook rekening met je 
concurrentie. Het eindresultaat is een rapport 
met conclusies en aanbevelingen, op basis 
waarvan je goed onderlegd een vervolgpakket 
kunt kiezen.

Tools van Google: deze stap is alleen nodig als je nog geen gebruikmaakt van deze tools. Deze kosten 
zijn niet inbegrepen in de prijs van het opstartpakket.

Een rapport van de huidige stand van 
zaken is natuurlijk nuttig,  maar uitein-
delijk wil je jouw online vindbaarbeheid 
verbeteren. Daarom hebben we drie 
vervolgpakketten ontwikkeld, waarin we 
ook daadwerkelijk hiermee aan de slag gaan. 
De werkzaamheden zijn in alle pakketten 
gelijk, alleen de beschikbare tijd verschilt. Op 
basis van je wensen en doelen zullen wij een 
bepaald pakket adviseren, maar de keuze is 
natuurlijk aan jou. 

Als je een vervolgpakket kiest, gaan we 
maandelijks een aantal uren voor je aan 
de slag. We brengen verbeteringen aan 
in je website, maken landingspagina’s en 
bouwen campagnes op. Om je goed op 
de hoogte te houden van de voortgang 
krijg je elke maand een overzichtelijke 
rapportage van ons. We spreken deze 
(telefonisch) met je door en bepalen 
de aandachtspunten voor de komende 
maand.

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw en eventuele reistijd en kilometervergoeding (€ 0,19/km)

Onze aanpak

Google 

Mijn Bedrijf

€ 30 

Google 

Analytics

€ 50 
(Toegang tot 

DNS records vereist)

Google Search 

Console

Ons opstartpakket

Onze vervolgpakketten

Wat gaan we doen?

4 uur SEO-
werkzaamheden

€ 400
p/maand

Kies je vervolgpakket

€ 400

Eenmalige 

opstartkosten

>

6 uur SEO-
werkzaamheden

€ 550
p/maand

8 uur SEO-
werkzaamheden

€ 700
p/maand

€ 30 



Bekijk ons complete aanbod op
onze website

Misschien heb je ook wel behoefte aan andere 
marketing gerelateerde werkzaamheden, zoals:

• Marketingcollega op locatie aan het werk
• Contentmarketing
• Fotografie, beeldmateriaal of film
• SEA (Search Engine Advertising)
• Social media marketing

Neem contact met ons op!
088 105 1650 | info@flywebservices.nl

Aanvullende diensten

Interesse?

�

https://flywebservices.nl/diensten/
mailto:%20info%40flywebservices.nl?subject=

