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HEB JE EVEN 10.000 UUR?
SEO TRAININGSPROGRAMMA
VOOR WIE IS DE TRAINING?
WAT LEVERT HET JE OP?

SEO TRAINING 			

EEN MAATWERK TRAINING AFGESTEMD OP JOUW PERSOONLIJKE DOELEN!

SAMEN. 			

EFFECTIEF. 		
JOUW KICK-START OM HET KOMENDE JAAR ONLINE TE KNALLEN!

GERICHT.

WAT HEB JE AAN EEN WEBSITE DIE NIET GOED GEVONDEN WORDT?
SEO staat voor Search Engine Optimization. Dit betekent zoekmachine optimalisatie. Hoe vaak zoek jij wel eens iets op in Google? En kijk je wel eens verder dan de
eerste pagina? Welnee! De meeste mensen vinden wat ze zoeken op de eerste pagina. Dat is dus waar jij moet staan met je website! Iedere dag oriënteren miljoenen
mensen zich op het internet en dit zijn mensen die gericht op zoek zijn naar producten, diensten en informatie en wie weet naar jou! Dus, goed vindbaar zijn in Google
is dé manier om klanten naar jou toe te laten komen.

Heb je even 10.000 uur?
Als ondernemer ben je bezig met je eigen vak en werk, wat weet jij nou van alle tips en tricks over
websites en de Google wereld? Niet veel, en dat is logisch! En toch wil jij zichtbaar zijn in Google,
Je hebt zo’n 10.000 uur nodig om jezelf te ontwikkelen tot een expert volgens
Malcolm Gladwell’s boek ‘Outliers: The Story of Success’.
Wat nou als je iemand kent die wel die 10.000 uur erop heeft zitten? Iemand die snel, effectief en
gericht jouw vragen kan beantwoorden! Maak daarom kennis met ons!

OVER ONS
AANGENAAM, IK BEN LESLEY BRAND
EIGENAAR BIJ ALLINONE-MEDIA.NL

Ik heb mijn achtergrond in advisering, ondernemerschap en
mijn passie: online marketing! In plaats van de gouden bergen
krijg je bij mij een eerlijk advies, kijken we naar wat er mogelijk
is en welke kansen er voor jou online liggen.
Mijn doel: zorgen voor een strategische en analytische blik op
jouw online marketing, zodat we het beste resultaat kunnen
behalen! Door middel van een integrale aanpak adviseer ik
een passende en effectieve marketingmix die past bij jouw
bedrijf.

									

De valkuilen zullen we je besparen!
Op de eerste pagina in Google, dat gaat toch helemaal niet? Je kunt ons ervaren als eigenwijs. “Dat
kan niet” daar geloven wij niet in. Het kan namelijk wel maar daar is een andere aanpak, strategie of
meer kennis en tijd voor nodig. Door te doen hebben we het namelijk zelf ervaren. We zijn elke hobbel, elke drempel en alle moeilijkheden tegen gekomen en hebben ze overwonnen. Wij zijn gestart
vanuit professionele organisaties, van klein tot groot, vervolgens trainingen bij Google zelf en uiteindelijk met een eigen onderneming en natuurlijk online marketing via onze websites en webshops.
Door onze ervaringen en de krachten te bundelen besparen we jou de valkuilen, zinloze
investeringen, dure fouten, uren frustraties en 10.000 uur lezen!
Samen bereiken we meer en onderweg hebben we kennis gemaakt met geweldige mede-vakidoten.
Een mooie club mensen die passie hebben voor de online wereld. Door samen te werken hebben
we een sterk netwerk opgebouwd waar iedereen zijn/haar specifieke kennis en kunde heeft. Met een
gericht plan gaan we bereiken wat je wilt.
								
Dat is onze ervaring en daar gaan we voor!
										
Ben je er klaar voor?

AANGENAAM, IK BEN EVA ZELDERS
EIGENAAR BIJ MEDIACOACHINGDOOREEF.NL

Ik heb mijn achtergrond in marketing, communicatie, producten project management en psychologie! De afgelopen 10.000
uur ervaring heb ik gemaakt in internationale organisaties tot
eenmanszaken.
Mijn doel: De kennis en ervaring snel en effectief bij
ondernemers inzetten. Met een gericht plan onderbouwd
door analytische gegvens samen resultaten behalen,
Let’s go!								
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SEO TRAINING
PROGRAMMA

OVER ZOEKMACHINES

INVLOED GOOGLE MIJN BEDRIJF

Wat zijn zoekmachines, waarom gebruiken we
zoekmachines, welke zijn er en hoe werkt
indexering?

Hoe richt je Google mijn bedrijf in, wat kan je
hiermee bereiken en hoe kan dit voor vindbaarheid zorgen in Google?

METEN IS WETEN, ONTDEK DE TOOLS

DE KRACHT VAN SOCIAL MEDIA

Welke tools zijn er, welke kan je gratis gebruiken,
welke zijn betaald en waarom heb je SEO tools
nodig om hoger in google te komen?

Waarom zou je Social media inzetten, werkt
dit voor jouw branche, heeft het effect op mijn
Google positionering?

ZOEKWOORDEN & CONCURRENTIE

AUTORITEIT & LINKBUILDING

Waar zoekt mijn doelgroep op? Waar wil ik zelf
zichtbaar zijn, welke zoektermen zijn haalbaar
i.v.m. concurrentie en hoe werken landelijke versus
lokale zoektermen?

Wat is linkbuilding, op welke manieren kan
je het inzetten en waarom is linkbuilding een
essentieel onderdeel van SEO?

TEKST EN CONTENT

MONITORING EN BIJSTUREN

Hoe belangrijk is kwalitatieve content, welke structuur moet ik gebruiken en hoe zorg ik ervoor dat
mijn content aantrekkelijk is voor zoekmachines om

Waar let je op als je bezig bent met de
vindbaarheid van je website, hoe kan je zien
welke kansen er ontstaan en waar moet je op

AANMELDEN
Meld je direct aan via www.allinone-media.nl/seo/seo-cursus/

VOOR WIE?
Deze training is voor alle ondernemers! Heb jij een website en wil je een
start maken of ben je net begonnen? Dan is deze training voor jou! In welke
branche ben je werkzaam? Geef dit vooraf aan zodat we een advies op
maat kunnen geven tijdens de training!
Horeca

Kappersvak

Transport en techniek

Toerisme

Recreatie

Groothandel

Makelaardij en onroerend goed

Beauty en verzorging

Autohandel

Cultuur

Psychologische hulpverlening en zorg

Detailhandel

Anders, namelijk: ..........................

Wat heb je aan een website die niet goed gevonden wordt?
Zoekmachine positionering is erg belangrijk en wordt
steeds belangrijker. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door fysieke afstand. Online kreeg een ernome boost.
En juist toen kwamen veel ondernemers er achter dat ze
achter liepen met hun website. Waarom kom ik niet
naar boven in Google, ik krijg te weinig online aanmeldingen, hoe verbeter ik de snelheid en conversie? Laten
we dit gaan aanpakken zodat je er het komende half jaar
tegenaan kunt!
Het is heel belangrijk dat de basis goed staat en daar
helpen we je graag bij! Samen kijken we naar techniek,
autoriteit en content en zorgen voor een betere
zoekmachine positionering, zodat jouw klanten niet bij de
concurrent, maar bij jou terecht komen.

DIT WIL JE!

MEER UIT JE WEBSITE HALEN

Je wilt opdrachten, aanvragen, inschrijvingen of telefoontjes.
Kortom je wilt meer rendement uit je website halen. Dit kan door
zichtbaar te zijn bij jouw doelgroep. En, zo veel ondernemers zo
veel wensen, laat je ons jouw doelen vooraf weten?

INZICHT EN KENNIS

Je wilt bewuste keuzes maken m.b.t. je website en je online
positionering. Eerst leren dan investeren. Een uitstekende nulmeting waarna je gericht je vragen kunt stellen en aan de slag
kunt.

PERSOONLIJK STRATEGIE & PLAN

Met de opgedane kennis tijdens de training en ons concrete
8 stappen model kun je als je wilt zelf gericht en effectief aan de
slag met jouw zoekmachine positionering!

EENMALIGE UNIEKE KICK START ACTIE!

Je krijgt training van maar liefst 2 trainers en je kunt sparren met
andere ondernemers. Wil je direct van start? Dat kan! Wij zorgen
voor een kick-start pakket waarmee je direct kunt starten! Of
vraag jouw persoonlijke adviesgesprek aan en ontvang een
unieke aanbieding op maat zodat jouw doelen behaald gaan
worden.

SEO TRAINING

WAT HET JE OPLEVERT

Investeren zonder dat je er iets van af weet is dom. Jij kiest voor
kennis! We besparen je de valkuilen, zinloze investeringen, dure
fouten, uren frustraties en 10.000 uur lezen!

Vooraf ontvang je van ons een gratis website scan! Een
uitstekende nulmeting waarna je gericht je vragen kunt
stellen en aan de slag kunt.

Met de opgedane kennis tijdens de training kun je zelf aan de
slag met je website en positionering! Je hebt antwoorden op je
vragen, je hebt concrete handvatten en met het 8 stappen model
kun je er tegen aan!

Wil je snel en effectief direct aan de slag? Dan zorgen wij
voor eenpassend kick-start pakket of kies voor jouw
persoonlijk adviesgesprek en ontvang een aanbieding op
maat om jouw doelen te behalen. Let’s go!
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WAT ZIJN JOUW ONLINE GROEIAMBITIES?

SEO UITBESTEDEN

SEO TRAINING

NEEM DIRECT CONTACT OP
085 00 27 56 0

MELD JE AAN VIA
www.allinone-media.nl/seo/seo-cursus/

WAT WIJ NOG MEER DOEN
ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE SEO/SEA

MEDIA COACHING

WEBDESIGN & MARKETING

MARKETINGEN & COMMUNICATIE

SOCIAL MEDIA & LINKBUILDING

CORPORATE BROCHURE & FILM

