Kwalitatieve linkbuilding
Aantoonbare langetermijnresultaten

Succesvolle handmatige linkbuilding
Linkbuilding is niet zo gemakkelijk als veel mensen soms denken; het vraagt om veel kennis en precisie. Wij werken
altijd volgens een vooraf uitgedachte strategie, waardoor we de focus kunnen scherpstellen en zo in samenwerking
met de klant recht op ons doel afgaan.
Tijdens het handmatige linkbuilding proces zorgen wij voor verschillende soorten inkomende links:
✓ Links op directory’s (enkel de kwalitatieve pagina’s als Startpagina.nl en Startkabel.nl)
✓ Link in blog artikelen (enkel op kwalitatieve blogsites die relevant zijn aan de website van de klant)
✓ Link op partnerpagina’s (enkel op kwalitatieve sites die relevant zijn aan de website van de klant)
In overleg zouden we daar nog andere links aan toe kunnen voegen, bijvoorbeeld links als:
✓ Links op bedrijvengidsen

✓ Links vanaf Social Media (Social Bookmarks)

Naast de standaard linkbuilding werkzaamheden kunnen wij additioneel nog de volgende werkzaamheden
uitvoeren:
✓ Vergaren van kwalitatieve links middels broken linkbuilding
✓ Analyseren van backlinks concurrenten
✓ Content voor de eigen website creëren
__________________________________________________________________________________

Wat kunt u van LEQUAL verwachten?
In de beginfase van het proces zullen wij een zoekwoord analyse uitvoeren. Na deze analyse zal in overleg met de
klant besproken worden met welke zoekwoorden wij aan de slag gaan. Het aantal uren dat aan linkbuilding besteed
zal worden is afhankelijk van het aantal zoekwoorden en de concurrentie op de betreffende zoekwoorden.
Wij bieden drie verschillende linkbuilding pakketten aan met een uurtarief vanaf €50,-

In bovenstaand screenshot is te zien hoe het aantal bezoekers van één van onze klanten is gestegen. Onze
linkbuilding strategie heeft zich al meerdere keren uitbetaald. Wilt u meer door LEQUAL behaalde resultaten zien?
Dan kunt u kijken in ons portfolio op de website.
__________________________________________________________________________________

Aantoonbare resultaten
In het overzicht hiernaast vindt u een aantal voorbeelden van
zoekwoorden die wij voor verschillende op topposities hebben
gekregen. LEQUAL kan uw website hoger in Google krijgen in zowel
Nederland als België.
Heeft u interesse in onze dienstverlening of wilt u meer weten over de
werkwijze? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!
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