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Inleiding
Voor u ligt het plan van aanpak voor de optimalisatie van uw website www.mark.nl
Hierin worden kort de stappen besproken die Friks Web&Marketing zal nemen om uw
website beter vindbaar te maken.
Daarnaast toont dit document de zoekvolumes voor de opgegeven zoekwoorden
en een lijst van aandachtspunten. In de bijlage staat het voorstel vooor website en
url-structuur.
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Zoekwoordanalyse
Hieronder vindt u de mogelijke relevante zoekwoorden waar uw op gevonden wilt
worden.

Categorieën
Zoekwoorden

Gemiddeld zoekvolume
p/m

Uw positie in Google

Gasgestookte
luchtverwarmer

46

Pagina: 56

stralingsverwarming

210

-

Luchtbehandeling

6600

-

ventilatiesystemen

9900

-

165000

-

schakelklokken

4400

-

regelaars

14800

-

keuzeschakelaar

390

-

Schakelkasten

2900

-

buigmachines

1300

-

58

-

Gemiddeld zoekvolume
p/m

Uw positie in Google

shopheater

46

-

Mark fohn

58

-

8100

-

Tanner mda

28

-

axiaalventilator

480

-

axiaalventilatoren

320

-

Axiale ventilator

1900

-

Fan coil unit

22200

-

muurventilator

720

-

plafondventilator

8100

-

201000

-

Infra aqua

260

-

stralingspaneel

1000

-

luchtbehandelingskast

5400

-

warmteterugwinunit

260

-

dakafzuigventilator

46

-

thermostaten

hydraulische pijpenbuiger
Producten
Zoekwoorden

Infra line

ventilatoren
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radiaalventilator

260

-

ruimtethermostaat

320

-

22200

-

22

Pagina: 40

optitherm

1600

-

aanlegthermostaat

210

-

vorstbeveiligingsthermosta
at

28

Pagina: 28

temperatuurregelaar

880

-

Keuzeschakelaar

390

-

luchtverdeelslangen

140

-

buiger

2400

-

Buizen buiger

140

-

klokthermostaat
Mark pintherm
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Aandachtspunten huidige website
Hieronder vindt u de aandachtspunten welke een belemmering vormen of de
optimale vindbaarheid in de weg staan.
1. Keuze voor taal van de website en domeinextensie
Het domein www.mark.nl toont op dit moment een keuzescherm met taalkeuze.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het domein www.markgroup.eu.
Toelichting
Het domein www.markgroup.eu zal in de meest ideale situatie de Engelse taal
moeten tonen. Hier zal men een keuze moeten maken voor een taal. Het advies is
om elke taal te voorzien van de bijbehorende domeinextensie. Het nederlandse
domein laat dan dus ook de Nederlandstalige website zien zonder een keuzescherm.
Het huidige keuzescherm beïnvloed de vindbaarheid in de zoekmachines nadelig.
2. De URL's van de website zijn niet goed opgebouwd.
Deze zijn niet beschrijvend genoeg en zijn voorzien van id's en andere overbodige
informatie welke een belemmering zijn voor de zoekmachine.
Toelichting
De URL geeft het adres aan waarop elke pagina van uw website is te bereiken.
Zoekmachinevriendelijke URL’s beschrijven de content van een pagina en zijn
hierdoor relevanter voor zoekmachines. Het is van belang dat elke pagina
bereikbaar is op een unieke URL. De autoriteit wordt gekoppeld aan een URL.
Veranderen URL’s van naam of heeft niet elke pagina een unieke URL dan verdwijnt
deze autoriteit en zullen scores in de zoekresultaten zakken.
2. Menu- en url structuur van de website
De website bevat op dit moment een zeer platte structuur. Alle webpagina liggen op
het eerste niveau. Dit wil zeggen dat alle pagina's bereikbaar zijn achter de eerste
slash. (/) De ideale website structuur is opgebouwd uit verschillende lagen (niveau's).
Voorbeeld:
De categoriepagina 'Luchtverwarming gasgestookt' vindt men hier:
http://www.mark.nl/index.php?id=24&L=1&MP=23-22
In de meeste ideale situatie vindt de zoekmachine deze pagina hier terug:
http://www.mark.nl/producten/luchtverwarming-gasgestookt/
Zie tevens de bijlage voor de website en URL-structuur.
3. Ontbrekende paginatitels en omschrijvingen
Geen enkele pagina heeft op dit moment een paginatitel en omschrijving.
Toelichting:
Google hecht veel waarde aan de paginatitel in de webbrowser. Men krijgt tussen
alle zoekresultaten één keer de kans om uw bezoeker te overtuigen dat deze op een
pagina moet klikken.
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Bijlage: website en URL-structuur
1. Home (www.mark.nl)
2. Luchtverwarming (/luchtverwarming/)
2.1 Gasgestookt (/luchtverwarming/gasgestookt/)
2.1.1 GS+ luchtverwarmer
(/luchtverwarming/gasgestookt/gs-luchtverwarmer/)
2.1.2 GC+ luchtverwarmer
(/luchtverwarming/gasgestookt/gc-luchtverwarmer/)
2.1.3 …
2.2 Watergevoed (/luchtverwarming/watergevoed/)
2.2.1 Tanner MDA luchtverwarmer
(/luchtverwarming/watergevoed/tanner-mda-luchtverwarmer)
2.2.2 ...
3. Stralingsverwarming (/stralingsverwarming/)
3.1 Gasgestookt (/stralingsverwarming/gasgestookt/)
3.1.1 Infra stralingsverwarmer
(/stralingsverwarming/gasgestookt/infra-stralingsverwarmer/)
3.1.2 …
3.2 Watergevoed (/stralingsverwarming/watergevoed/)
3.2.1 Infra aqua stralingsverwarmer
(/stralingsverwarming/watergevoed/infra-aqua-stralingsverwarmer/)
3.2.2 ...
4. Luchtbehandeling (/luchtbehandeling/)
4.1 Klimat (/luchtbehandeling/klimat/)
4.2 …
5. Ventilatie- en recirculatieapparatuur (/ventilatie-recirculatieapparatuur/)
5.1. Ecofan W (/ventilatie-recirculatieapparatuur/ecofan-w/)
5.2 …
6. Thermostaten & schakelklokken (/thermostaten-schakelklokken/)
6.1 Ruimtethermostaat 230V
(/thermostaten-schakelklokken/ruimtethermostaat-230V)
6.2 ..
7. Regelaars & keuzeschakelaars (/regelaars-keuzeschakelaars/)
7.1 MPVC Regelaar (/regelaars-keuzeschakelaars/mpvc-regelaar/)
7.2 …
8. Schakelkasten (/schakelkasten/)
8.1 Schakelkast W9 GS+ (/schakelkasten/schakelkast-w9-gs/)
8.2 …
9. Luchtverdeelslangen (/luchtverdeelslangen/)
10. Hooginducerende systemen (/hooginducerende-systemen/)
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11. Service (/service/)
12. Downloads (/downloads/)
13. Vacatures (/vacatures/)
14. Contact (/contact/)
15. Nieuws (/nieuws)
15.1 categorienaam 1 (/nieuws/categorienaam-1/)
15.1.1 Nieuwsbericht 1 (/nieuws/categorienaam-1/nieuwsbericht-1)
15.1.2 Nieuwsbericht 1 (/nieuws/categorienaam-1/nieuwsbericht-2)
15.2 categorienaam 2 (/nieuws/categorienaam-2/)
15.2.1 Nieuwsbericht 1 (/nieuws/categorienaam-2/nieuwsbericht-1)
15.2.2 Nieuwsbericht 2 (/nieuws/categorienaam-2/nieuwsbericht-2)
16. Veelgestelde vragen (/veelgestelde-vragen/)
16.1 categorienaam 1 (/veelgestelde-vragen/categorienaam-1/)
16.1.1 Vraag 1
(/veelgestelde-vragen/categorienaam-1/nieuwsbericht-1)
16.1.2 Vraag 2
(/nieuws/categorienaam-1/nieuwsbericht-2)
16.2 categorienaam 2 (/veelgestelde-vragen/categorienaam-2/)
16.2.1 Vraag 1
(/veelgestelde-vragen/categorienaam-2/nieuwsbericht-1)
16.2.2 Vraag 2
(/veelgestelde-vragen/categorienaam-2/nieuwsbericht-2)
17. Nieuwsbrief (/nieuwsbrief/)
18. Acties (/acties/)
19. Sitemap (/sitemap/)
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