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Internet marketing en S.E.O.
Elke website bezitter wil meer verkeer en hogere rankings in search engines om meer bezoekers, klanten en
prospects te krijgen om uiteindelijk een groter bereik of winst te genereren.
Dit wordt onder andere bereikt d.m.v. S.E.O. (Search engine optimalizatie), online marketing (internet
marketing) en ander marketing praktijken. Xsdot voorziet zijn klanten voornamelijk van S.E.O. en online
marketing services.

Internet marketing
Internet marketing is een methode om gerelateerde bezoekers, klanten en prospects te verkrijgen op een
website.
De eenvoudigste manier van internet marketing is het plaatsen van advertenties (banners, tekst ads, infotorials,
etc.) in andere websites of zoekmachines (Google Adwods, Yahoo, Bing).
Xsdot analyseert een business of website om te bepalen welke type bezoekers of klanten nodig zijn om meer
sales, leads en winst te genereren op een efficiënte manier.

S.E.O.
Search Engine Optimalisatie (S.E.O.) is een set van methoden, strategieën en technieken om internet web sites
te verbeteren t.b.v. search engines zoals Google,Yahoo en Bing om zodoende meer bezoekers of klanten te
verkrijgen.
Xsdot Search Engine Optimalisaties bevatten vele methoden en technieken die uw websites optimaliseren voor
zowel search engines en ‘human readers’. Tevens leveren we speciale praktijken om uw sites hogere rankings
te bieden dan die van uw concurrenten.

Keyword optimalisatie
Het is belangrijk om de juiste keywords in uw content (b.v. tekst) te hebben die relevant zijn voor uw producten,
services of informatie.
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Indien uw paginas niet de relevante keywords bevatten, zullen search engines deze keywords niet indexeren
en uw paginas niet tonen indien bezoekers of klanten deze zoeken.
Xsdot zoekt voor u de juiste keywords die bewezen resultaten leveren door onder andere uw producten,
business en informatie te analyseren m.b.v. search engines zoek opdrachten en search engine resultaten. Tevens
onderzoeken wij uw online internet concurrenten om zo betere resultaten voor u te creëren.

Website code optimalisaties
Search engines ranken websites hoger met correcte opmaak code dan websites met foute of slechte opmaak
code. Xsdot test uw websites en kan indien nodig de code verbeteren ter behoeve van search engine ranknings.

Content analyse en optimalisaties
Content optimalisaties zijn een zeer belangrijk onderdeel van S.E.O., de content moet de relevante woorden
bevatten voor zowel zoek machines en moet aantrekkelijk zijn voor ‘human’ bezoekers en klanten. Xsdot
analyseert uw content en geeft advies om deze te verbeteren.

Search engine aanmeldingen
Wanneer een website volledig is geoptimaliseerd kan deze worden aangemeld bij de zoek machines. Xsdot
gebruikt professionele tools om uw site naar alle belangrijke zoekmachines in een keer aan te melden. Tevens
controleren we of uw site wordt geïndexeerd door de zoek machines en bekijken we de resultaten.

Concurrenten vergelijken
Xsdot analyseert uw concurrenten om zo te achterhalen waarom ze bijvoorbeeld beter dan u scoren op S.E.O.
gebiedt. Ook achterhalen we welke marketing technieken ze toepassen. Met deze informatie kunnen we uw
websites beter optimaliseren dan die van uw concurrenten.

Website rankings
Xsdot beschikt over speciale tools om de rankings van uw websites te meten en te vergelijken met andere
websites of andere tijdstippen. Zo kunnen we bijvoorbeeld maandelijkse rapporten genereren met alle relevante
statistieken van uw websites m.b.t. search engines en S.E.O. Met deze rapporten kunt uw marketing campagne
evalueren en verbeteren.

Meer dan S.E.O.
Bovenop de boven genoemde standaard S.E.O. technieken leveren we ook gespecialiseerde lange termijn
S.E.O. marketing methoden om uw websites beter dan uw concurrenten te laten scoren.
Xsdot geeft ook advies m.b.t. het kiezen van ‘banner’ campagnes, pay per click campagnes, link building
campagnes en zoek machine advertenties, etc.
Verder zijn we gespecialiseerd in business development, product development, trademark registraties en
branding.
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