
 

HOGER IN 
GOOGLE?
Wij bieden oplossingen die er voor zorgen dat jouw bedrijf 

topposities verkrijgt binnen Google. Brand Hero denkt  

samen met jou een strategie uit die aansluit bij je doelgroep.

Let’s poWer up!
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POwER tO ImPREss!
Hoe sterk is de identiteit van jouw organisatie? 

Ambitie om te groeien? Ervaar zelf de kracht 

van doeltreffende communicatie! Creatief, 

onderscheidend, daadkrachtig en samen werken aan 

resultaatgerichte oplossingen. Dat is onze kracht, ons 

DNA… Dat is waar we bij Brand Hero voor staan! 

Let’s poWer up!
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samen werken aan een
indrukwekkend resulaat!

Resultaatgerichte 
(online) strategie.

Optimale branding.

Daadkracht & volledige 
ondersteuning.

Ruim 10 jaar ervaring.
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wat Is sEO?
seo staat voor search engine optimization. ofwel, zoekmachine optimalisatie. 

seo is een belangrijk onderdeel van online marketing. Zonder seo komt je website 

namelijk niet hoger, laat staan bovenaan, in zoekmachines als Google. Brand Hero gebruikt 

bij zoekmachine optimalisatie verschillende technieken en strijdt zo voor het verkrijgen én  

behouden van een toppositie van jouw bedrijf op Google! Wij helpen merken groeien!

waaROm Is sEO bELaNGRIjk?
Ongetwijfeld wordt ook jouw omzet tegenwoordig voor een groot deel online bepaald. Waarom SEO belangrijk is mag 

dus duidelijk zijn. Met onze kennis en creativiteit rondom zoekmachine optimalisatie zorgen wij voor meer bezoekers 

van je website, waardoor jij een hogere omzet behaalt!

HOE zIEt EEN sEO-tRajEct 
bIj bRaNd HERO ERuIt?
In de basis bieden we drie SEO pakketten aan: seo Basic, seo pro en seo expert. Hier hoef je natuurlijk vooraf niet 

uit te kiezen, maar zo heb je als startpunt een indicatie van onze werkzaamheden. Onze helden denken samen met jou 

een SEO strategie uit die aansluit op jouw ambities, doelen en budget. Hoe we dat doen?

1 kennismaken: samen werken  
aan een indrukwekkend resultaat

Natuurlijk zijn er veel vaste elementen en technieken waarmee onze helden te werk gaan,  

maar we luisteren ook graag naar jouw wensen om samen de beste strategie te bepalen  

voor een betere vindbaarheid van je website. Voor iedereen bedenken wij een aanpak op maat! 

We maken graag vrijblijvend kennis met jouw organisatie en bespreken de verbeterpunten.

2 Onderzoek & analyse

Na het kennismakingsgesprek volgt als tweede stap het uitvoeren van een grondig onderzoek. (seo scan) 

Met een zoekwoorden analyse bepalen we welke zoekwoorden het best aansluiten op al jouw doelstellingen. 

Onze SEO experts brengen het zoekgedrag van jouw doelgroep in kaart met een marktonderzoek.

Daarnaast controleren we jouw website op techniek, backlinks en on-page factoren zoals content.
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Resultaatgerichte strategie

Aan de hand van al deze analyses bepalen we de seo verbeterpunten voor jouw website. 

Met als doel meer relevant en organisch verkeer naar jouw website te leiden, gaan onze SEO helden  

het strategisch strijdplan in kaart brengen. Samen met jouw wensen en doelstellingen, komen we met  

deze verbeterpunten tot een optimale strategie!

Power to Impress 

Aan de hand van de met jouw afgestemde SEO strategie gaan we alle verbetering op jouw website 

doorvoeren. Met o.a. linkbuilding, SEO-teksten, blogs, optimalisatie en landingspagina’s.  

Hierbij zijn hoogwaardige backlinks, een technisch goed geoptimaliseerde website en kwalitatieve content 

belangrijke uitgangspunten voor het behalen en behouden van die toppositie van jouw website!

sEO dashboard: monitoring en optimalisatie

Met ons seo Dashboard  houden we samen jouw online resultaten in de gaten. Hier vindt je overzichtelijk 

onze maandelijkse rapportages van verrichte werkzaamheden en behaalde resultaten! Daarnaast houden 

we hier proactief contact over eventuele verbeterpunten voor nieuwe optimalisaties. Zo blijven we samen 

werken aan een indrukwekkend resultaat!

Van der sanden watersport 

“Dankzij een sterke online strategie, waarbij 

alle marketingtools omtrent de website, 

Google Ads en SEO zijn gebruikt, is onze 

vindbaarheid vergoot en omzet gestegen.”

abelen makelaars 

“We staan op sterke zoekwoorden bovenaan 

in Google. Dit heeft geleid tot herkenbaarheid 

en groei via Google, Facebook en Instagram!”

5
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PRO
meest verkocht ExPERtbasIc

€900,- p.m.
15 uur marketing p.m.

(Tijdsduur in overleg)

€695,- p.m.
10 uur marketing p.m.

(Tijdsduur in overleg)

€395,- p.m.
5 uur marketing p.m.

(Tijdsduur in overleg)

SEO Scan

1ste maand gratis!

Zoekwoorden analyse

Vergroot de linkpopulariteit 

van je website

Unieke teksten schrijven

Maandelijkse analyse rapportage 

(+ telefonische evaluatie)

Blog of landingspagina maken  

(in overleg)

Marketing dashboard + 

 koppeling Google Search Console

25 unieke SEO 

artikelen geplaatst per jaar

50 kwalitatieve backlinks in 

artikelen per jaar

Extra teksten tegen een meerprijs 

van €60 per tekst

SEO Scan

1ste maand gratis!

Zoekwoorden analyse

Vergroot de linkpopulariteit 

van je website

Unieke teksten schrijven

Maandelijkse analyse rapportage 

(+ telefonische evaluatie)

Blog of landingspagina maken  

(in overleg)

Marketing dashboard + 

 koppeling Google Search Console

50 unieke SEO 

artikelen geplaatst per jaar

100 kwalitatieve backlinks in 

artikelen per jaar

Extra teksten tegen een meerprijs 

van €60 per tekst

SEO Scan

1ste maand gratis!

Zoekwoorden analyse

Vergroot de linkpopulariteit 

van je website

Unieke teksten schrijven

Maandelijkse analyse rapportage 

(+ telefonische evaluatie)

Blog of landingspagina maken  

(in overleg)

Marketing dashboard + 

 koppeling Google Search Console

80 unieke SEO 

artikelen geplaatst per jaar

160 kwalitatieve backlinks in 

artikelen per jaar

Extra teksten tegen een meerprijs 

van €60 per tekst

Maak vrijblijvend een afspraak  

voor uitgebreide uitleg! 

n Professioneel en succes verzekerd;

n Eenmalig opstartkosten om de SEO   

     omgeving neer te zetten;

n Minimale tijdsduur 6 maanden;

n Na 6 maanden maandelijks opzegbaar;

n Geen vaste contracten.
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Het beheer van je sEO-tekst

Ook een belangrijke factor voor je ranking! Wanneer we zoeken naar informatie, willen we graag de meest 

actuele resultaten. Controleer regelmatig of je content nog van toepassing is en werk deze zo nodig bij. 

Het datumveld wordt namelijk getoond in de zoekresultaten van Google!

Linkbuilding brengt je hoger in Google

Een van de allerbelangrijkste factoren voor je SEO ranking is linkbuilding. Dit zijn het aantal hyperlinks vanuit 

externe website-teksten naar jouw webpagina’s. Relevante links die verwijzen naar jouw website zorgen 

ervoor dat je door een zoekmachine beter wordt gewaardeerd. Linkbuilding is ingewikkeld en kun je daarom 

beter uitbesteden aan SEO specialisten!

bRaNd HERO tIPs VOOR sEO-tEkstEN!

de ideale lengte voor een sEO-tekst

Het was bijna te makkelijk geweest als hier een eenzijdig antwoord van aantal woorden op kon worden 

gegeven. Dat is dus niet zo. Een goede lengte voor een SEO-tekst is afhankelijk van  heel wat eisen die door 

zoekmachines als Google worden gesteld. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt in SEO teksten. 

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de ideale lengte, maar er bestaan ook heel veel fabeltjes over. 

Laat je informeren en adviseren over de beste tekstlengte per type webpagina. 

de opbouw en vormgeving van een sEO-tekst

Qua opbouw en vormgeving van je SEO-tekst valt dan weer wel snel en eenvoudig winst te behalen. 

Zo moet de titel van je pagina een H1-tag hebben en mag maar één keer per pagina voorkomen. 

De H2-tag en H3-tag worden gezien als subtitels. Deze kun je iets vrijer toepassen.

de inhoud van je sEO-tekst

Net als lengte en vormgeving is ook de inhoud van je SEO-tekst belangrijk. Ben origineel met eigen teksten! 

Geen ‘ctrl-c’ / ‘ctrl-v’ dus, dat doorziet Google en pikt dit niet. Het zal je score en positie dan ook alles behalve 

ten goede komen! Plaats unieke content met een logische zinsopbouw en informatie van hoogwaardige 

kwaliteit. Hierin verwerk je dan tactisch de juiste hoeveelheid aan keywords.

1

2

3
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Natuurlijk zijn er nog honderden andere 

aspecten van invloed op jouw ranking 

binnen Google. Gelukkig hoef jij je daar 

niet verder in te verdiepen. Dat doen 

onze seo specialisten graag voor jou! 
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bOVENaaN IN GOOGLE 
mEt dEzE HaNdIGE éN GRatIs sEO tOOLs!
Naast handige SEO tips, zijn er ook hele praktische SEO tools! We laten je graag 

kennismaken met een aantal van deze gratis tools voor zoekmachine optimalisatie.

mOz

Met MOZ kun je per zoekwoord (of zoekwoorden paar) kijken hoe je binnen de zoekmachine van Google 

scoort. MOZ geeft aan hoe goed je scoort lokaal, maar is ook aan te passen naar locatie voor bijvoorbeeld 

een internationale klant. Ook kun je zien hoe je concurrenten scoren op zoekwoorden die je zelf gebruikt. 

Zo wordt het snel duidelijk wanneer je jouw SEO moet optimaliseren om de concurrentie aan te gaan!

keyword tool

Met deze gratis tool krijg je inzichtelijk welke zoekwoorden interessant zijn om een sterke landingspagina 

aan te maken en hier op te gaan linkbuilden.

Pingdom

Met Pingdom check je de laadtijd van je website! Gebruiksvriendelijkheid doet het altijd goed bij Google. 

De laadtijd van je website is dan ook een bepalend onderdeel om de concurrentie af te troeven. 

Een advies is om onder de 3 seconden laadtijd te blijven. 

Google search console

Voorwaarde voor een hoge ranking is een optimale techniek van jouw website. Bijvoorbeeld de 

mobielvriendelijkheid van je website! Met Google Search Consule check je dit eenvoudig! Is je website 

mobielvriendelijk? Dan leidt dit tot een snellere laadtijd en dus ook een betere waardering!

1
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bENIEuwd HOE wE kLaNtEN HELPEN mEt sEO? 
Van der sanden Watersport is de meest complete watersportzaak uit de regio Zuidoost-Brabant. Ze zijn 

gevestigd in Veldhoven, maar actief in heel Nederland! Je vindt er een ruim assortiment aan zowel nieuwe  

als gebruikte boten en diverse watersportartikelen. Naast een prachtige webshop en showroom hebben ze  

ook een eigen werkplaats voor service en onderhoud.

“Brand Hero is onze held van het eerste uur. Zij zijn verantwoordelijk voor de hogere populariteit en 

vindbaarheid van Van der sanden Watersport op Google. Zo hebben we de afgelopen jaren mooie dingen 

mogen maken en hebben we een sterke groei doorgemaakt, klaargestoomd voor de volgende stap!”

wat was onze vraag
Hoe we er met onze website voor zorgen nóg meer groei en naamsbekendheid te verkrijgen?

wat is de oplossing 

Met de zoekwoorden analyse van Brand Hero zijn de zoekwoorden met een goed zoekvolume  

geselecteerd. Hiervoor hebben zij vervolgens landingspagina’s gemaakt, SEO-teksten geschreven 

en kwalitatieve backlinks opgezet.

wat is het resultaat

In zeer korte tijd is onze populariteit en vindbaarheid op Google enorm gestegen. Dankzij een nauwe 

samenwerking en een sterke SEO-strategie waren de resultaten van de linkbuilding direct merkbaar. 

En dat zijn ze nog steeds! Brand Hero denkt met ons mee, houdt ons op de hoogte en heeft ons 

enorm geholpen bij de groei van het bedrijf!

1

2

3
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Link zoekterm Positie

https://www.sandenwatersport.nl Boten kopen Veldhoven Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/rubberboten Rubberboot kopen 

Veldhoven

Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/ribs/zar-ribs ZAR Ribs kopen Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/ribs/brig-ribs BRIG Rubberboten Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/ribs/brig-ribs BRIG Rib kopen Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/consoleboten-en-
speedboten/quicksilver-boten

Quicksilver boten kopen Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/assortiment/rubberboten/

zar-mini

ZAR Mini Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/blog/winterstalling-boot Winterklaar maken 

rubberboot

Nr. 1

https://www.sandenwatersport.nl/blog/boot-winterklaar-maken Winterstalling Nr. 2

https://www.sandenwatersport.nl Watersport speciaalzaak Nr. 3

klaar voor de toekomst

Brand Hero denkt met ons mee, houdt ons op de hoogte en heeft ons enorm geholpen bij de groei tot het 

bedrijf dat we nu zijn! In een tijd van snelle veranderingen en grote concurrentie is het voor Van der Sanden 

Watersport belangrijk om online op professionele wijze actief te zijn. Met een zeer effectieve en uiterst 

verzorgde SEO-strategie heeft Brand Hero ervoor gezorgd dat wij online worden gevonden!
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brand Hero
 

t: 040 - 7370352

e: info@brandhero.nl

W: www.brandhero.nl

OP AL ONZE DIENSTEN ZIJN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING. DEZE KUNT U VINDEN OP ONZE WEBSITE.
 2020 - ONDER VOORBEhOUD VAN DRUKfOUTEN. WIJ BEhOUDEN ONS hET REchT VOOR OM TE ALLEN TIJDE (PRIJS)WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN.

ALLE PRIJZEN IN DEZE SEO BROchURE ZIJN ExcL. BTW.


