De SEO copywriter
Misschien heeft u wel eens van een SEO copywriter gehoord, dit is een tekstschrijver die in een
bepaalde stijl artikelen schrijft voor websites. Schrijvers zijn er in alle soorten en maten, zo zijn er
de auteurs van boeken, gedichtenschrijvers en columnisten. Een SEO copywriter verschilt echter in
een belangrijk opzicht van zijn collega-schrijvers, zo schrijft deze over het algemeen vaak voor
websites en wordt er in de schrijfstijl rekening gehouden met zoekmachines zoals Google. Als uzelf
een website bezit of beheert dan weet u dat de vindbaarheid van een website in een zoekmachine
van groot belang is.

Wat doet een SEO copywriter precies?
Een SEO copywriter zal in tegenstelling tot zijn collega-schrijvers de artikelen zo inrichten dat de
website waarop de tekst geplaatst wordt hoog in Google wordt weergegeven. Het is dus de kunst dat
de artikelen zowel voor de lezer als voor Google interessant zijn. U wilt natuurlijk zo goed en en
vakbekwaam mogelijk overkomen. <bedrijfsnaam> is uw partner in het schrijven van SEO
vriendelijke teksten maar daar houd het bij ons niet op. Uw tekst moet niet alleen goed gevonden
worden maar ook interessant en prikkelend zijn voor uw potentiële klanten. Wij combineren de
wensen van Google met de wensen van uw klant om zo een optimaal resultaat te kunnen
garanderen.

SEO copywriter, een vak apart
Het schrijven van zoekmachine vriendelijke teksten door een SEO copywriter is een expertise. De
schrijver weet precies op welke punten een tekst aan de eisen van Google voldoet. Schrijven is een
vak, maar SEO vriendelijk schrijven is een vak apart. Wij van <bedrijfsnaam> verstaan dit vak als
geen ander, door jarenlange ervaring en constante bijscholing tillen wij uw website naar een hoger
niveau. Wij houden rekening met uw wensen en maken gebruik van hoogwaardige en duidelijke
teksten zodat u niet alleen goed gevonden gaat worden maar ook professioneel en vakbekwaam gaat
overkomen. Deze succesvolle methode zal ook werken voor uw bedrijf of website. Als u contact
met ons opneemt dan lichten wij u graag geheel vrijblijvend de mogelijkheden toe.

