
Heb je 1 of meer vestigingen?
Ben je zichtbaar in Google Maps?
Wat vinden klanten van jouw locaties?
Wordt er technisch voldoende aandacht 
besteed aan lokale optimalisatie?

Is het voor jou interessant?

Local SEO.
Wat is het en waarom is het belangrijk?

Steeds meer zoekopdrachten zijn  
lokaal georiënteerd
Mensen zoeken frequenter naar 
locaties als ze onderweg zijn
Lokale resultaten zijn veelal 
relevanter voor (potentiële) klanten en 
resulteren sneller in conversies

Local SEO scan
Ontwerp en advies lokale site-pagina’s 
Inrichten Google My Business en 
centraal beheer via MAXlocations 
Opzet strategie local ratings en reviews 
Opzetten en beheer Bing Places for Business 
(afhankelijk welk land)
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Local SEO scan
We kijken naar jouw lokale organische resultaten in Google en Bing

beoordelen je site op content en techniek. Is jouw 
lokale informatie ook zichtbaar op externe platformen 

en laten bezoekers ratings en reviews achter?

Lokale rapportages
De ‘performance’ van de acties die je doorvoert leggen 

wij vast in een rapportage waarbij voorafgaand een nulmeting wordt gedaan. 

Roadmap en planning
De activiteiten en resources benoemen we in een roadmap met 

een start- en einddatum. Deze planning staat op een centrale plaats 
waar elke stakeholder toegang tot heeft.

Optuigen lokale strategie met activiteiten
Vergeet niet het lokale aspect te benoemen in je online strategie. 
Maxlead denkt mee jouw lokale strategie vorm te geven en welke 

activiteiten daar het beste bij passen.

Wat wij bieden. Wat wij nodig hebben.
Contactpersoon in jouw bedrijf
Informatie over jouw bedrijf
Historie lokale optimalisatie
Toegang tot lokale online data

Meer weten wat Local SEO voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op.

Betere lokale 
zichtbaarheid.

Verhogen relevantie 
en conversies. Groei websiteverkeer.

Waarom Local SEO? 
Local SEO is het speelveld van 
zoekmachine-marketingactiviteiten dat 
bijdraagt aan een betere 
vindbaarheid van je vestiging(en) in 
de organische resultaten.

Wat is Local SEO? 

https://www.maxlead.com/diensten/search-engine-optimisation/local-seo/



