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Door de juiste mensen Doelgroep laten converterenVindbaarheid website



De organische zoekresultaten zijn 

hierdoor geboost naar een verdubbeling 

in de top 10.

4. Resultaten
We begonnen met een blogstrategie 

gericht op de juiste keywords en het 

verkrijgen van hoge kwaliteit backlinks

3. Aanpak

De aanpak

We beginnen altijd met een analyse van 

de website. Hoe is deze ingericht en 

waar liggen kansen voor optimalisatie?

1. Analyse
Het was duidelijk dat we op de korte en 

de lange termijn moesten gaan focussen 

op de vindbaarheid van de website,

2. Strategiebepaling



Blogstrategie
Aan de hand van een kort SEO onderzoek werd een 

uitgebreide contentkalender opgesteld waarbij elke blog aan 

een keyword werd gewijd. 

Linkbuilding
Door het schrijven van sterke blogs werd een outreach 

strategie gedaan waarbij de domein autoriteit en die van het 

bedrijf zelf werd versterkt. 

SEO- optimalisatie
Door een gecombineerde inzet van een Short Tail en Long 

Tail keywords strategie, werden de keywords die in Google 

ranken, verdubbeld.

LinkedIn Automation
Om het netwerk uit te breiden, werd er een automation 

ingesteld. Op die manier werd het bereik versterkt en gratis 

promotiekanalen

Google Ads
Om op de korte termijn de vindbaarheid van de website 

onder de doelgroep te verhogen, werd er kracht bijgezet 

door middel van Google Ads.

LinkedIn Survey
Extra strategie was het uitzetten van een online onderzoek 

onder de doelgroep. Naast een hele effectieve 

leadgeneratie, werd het onderzoeksrapport gebruik voor een 

hele effectieve PR strategie.

De strategie



De funnel



Verdubbeling ranking keywords in top 10

Zoeksessies 123% gestegen

De resultaten



De meeste bureaus bekijken een probleemstelling 
vanuit één expertise en bewegen langzaam steeds 
verder van de initiële opdracht weg. Red Panda Works 
houdt het doel altijd scherp. Vaak ook scherper dan wij. 
Betrokken, resultaatgericht en plezierig om mee te 
werken.
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En boost je business! 
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