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SEO 
SEO staat voor Search Engine Optimalisation en wordt gezien als de langere termijn promotie binnen Google. 
Door het schrijven van teksten met daarin de zoekwoorden naar keuze, wordt uw website op ten duur beter 
gevonden door Google.  
 
Met deze teksten laat u aan Google zien dat op uw website de juiste informatie te vinden is en dat een 
bezoeker daarom bij u moet zijn. Op ten duur leidt dit tot hogere posities wanneer u zoekt op deze 
zoekwoorden. 
 
Dit wordt ook wel de langere termijn promotie genoemd omdat de resultaten pas na een paar maanden 
zichtbaar zijn. Maar wanneer u stopt met deze promotie, zullen de resultaten niet ophouden. Deze teksten 
staan immers op de website en zullen blijven werken. Wel zijn ze om de zoveel tijd (ligt aan de concurrentie en 
het zoekgedrag van de doelgroep) aan vervanging toe. 
 
Voor we kunnen beginnen met Google optimalisatie opzetten, moeten er dingen ingesteld worden. Mocht u al 

gebruik maken van SEA via DMG, komen deze opstartkosten te vervallen. 

Hierin vallen onder andere de volgende werkzaamheden: 

Opstartkosten éénmalig:                      € 899,- 
- Google Analytics koppelen, doelen instellen, IP adres, target; 

- Search Console (uren kunnen minder hoog uitvallen als GSC al goed gekoppeld is); 

- Google Tag Manager (uren kunnen minder hoog uitvallen als GTM al goed gekoppeld is); 

- Inrichten Datastudio Dashboard – Rapportage; 

- Zoekwoordonderzoek uitgebreid naar volumes, concurrentie, zoekwoorden, niches, kansen; 

- Campagne structuur uittekenen, Advertentieteksten schrijven, bod strategie, uitsluitingswoorden; 

- Livegang. 

Na deze opstartkosten zijn de volgende pakketten mogelijk: 

BRONS* ZILVER* GOUD* 

• Persoonlijk adviesgesprek; 

• Zoekwoordenanalyse; 

• Planning per maand; 

• 3 teksten per maand; 

• Google Analytics opzetten. 

• Persoonlijk adviesgesprek; 

• Zoekwoordenanalyse; 

• Planning per maand; 

• 5 teksten per maand; 

• Google Mijn Bedrijf opzetten en 
adviseren. 

• Google Analytics opzetten. 

• Persoonlijk adviesgesprek; 

• Zoekwoordenanalyse; 

• Planning per maand; 

• 8 teksten per maand; 

• Google Mijn Bedrijf opzetten; 

• Google Analytics training; 

• Google Analytics opzetten. 

Maandelijkse kosten: € 399,- Maandelijkse kosten: € 799,- Maandelijkse kosten: € 1099,- 

* Minimale contractduur 6 maanden. Daarna opzetting per 3 maanden. 

 
 
Mocht u willen kiezen voor een combinatie van SEA en SEO, hebben de volgende combinatie deals: 

- Combinatie SEA en SEO Brons: voor € 599,- 
- Combinatie SEA en SEO Zilver: voor € 1199,- 
- Combinatie SEA en SEO Goud: € 1699,- 
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Prijzen:  1. De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW [B2B] en eventuele auteurscorrecties. 

2. Alle benodigde teksten en afbeeldingen dienen volledig door opdrachtgever te worden 
aangeleverd wanneer hierom wordt gevraagd. Het niet aanleveren van gegevens ontslaat de 
opdrachtgever niet van zijn of haar betalingsverplichting. 

  3. Exclusief eventuele extra begeleidingskosten derden. 
4. Facturatie vindt vooraf plaats, per maand. Kosten aan derden worden rechtsreeks 
gefactureerd. 

 
 
Voor vragen over deze offerte kunt u mij bereiken op de boven aan deze offerte genoemde contactgegevens.  
Vertrouwende hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan zie ik uw reactie met belangstelling 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Angela den Hooglander 
Dragon Media Group   
Marketing 


