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Met deze drie tools voor verschillende apparaten u aan de slag door de bestandsgrootte te verkleinen.cloudconvert (Online)Easy movie maker (Windows)Fast Time (Apple)Lees meer over de video hieronder en over de verschillende tools hierboven die het gemakkelijk maken om de video te knijpen! De video's worden steeds groter en
groter, de tijd om te downsizeVolgens mij was bijna alles: dat je een video wilt sturen, maar dat het te groot is. Erg frustrerend omdat we de video gewoon in goede kwaliteit willen laten zien, niet zo'n korrelige video. Daarom is het tijd om te kijken naar manieren om je video te verminderen zonder in te boeten aan kwaliteit! Zo u uw
kattenvideo's gewoon via e-mail delen met collega's. Dit is de hoogste prioriteit! Waarom wordt de video groter en groter? Natuurlijk is het geweldig dat je telefoon nu in 4K kan worden opgenomen, maar ja, het kan natuurlijk ook erg lastig zijn. Het verminderen van video is nu belangrijker dan ooit! Wanneer je een video via e-mail of
WhatsApp verstuurt, verslechtert de kwaliteit altijd als je deze 700 keer versturen. De meest voorkomende video-indeling is MP4, die wordt gebruikt door YouTube, bijvoorbeeld, en wordt ondersteund door bijna alle apparaten. Dit maakt het een ongelooflijk relevant bestandsformaat, maar het nadeel is dat ze veel opslagruimte in beslag
nemen. En deze ruimte, we nemen gewoon een soort bestand omdat we het kunnen gebruiken voor andere dingen zoals je reisfoto's. Manieren om je video's te verminderenSeem met een gratis online tool geven we je de voorkeur aan gratis tools, want eerlijk gezegd is er echt geen noodzaak om ervoor te betalen. De gratis tool, die
zowel gratis als online is, heet Cloud Convert. Met deze tool kun je veel nuttige dingen doen, maar het belangrijkste is dat je de video ermee omzetten in een ander videoformaat. U dus overschakelen naar een indeling die minder ruimte in beslag neemt. Het stelt je ook in staat om allerlei andere leuke dingen te doen, zoals het bijsnijden
van video's, het toevoegen van ondertitels en het wijzigen van andere instellingen. Als hulpmiddel voor Windows om de bestandsgrootte in Windows te verkleinen, hebt u toegang tot de Microsoft Store, waar u veel handige hulpprogramma's vinden. Een van hen is geweldig voor het beperken van video's! De tool in kwestie heet Easy
Movie Maker. Hiermee u het aantal video's in het bestand halveren, omdat de tool u een beetje schuiven met de instellingen! De video is nog steeds HD, maar al veel minder. Een andere optie: Windows Movie Maker.Als u denkt over steeds een instructeur, dit zijn ook zeer nuttige tools voor het maken van instructievideo's! De tool voor
Mac om video te verminderen Ook voor Apple zijn er veel apps in de App Store voor videobewerking. Gelukkig heb je geen betaalde apps op je Mac nodig, omdat je gewoon de gratis elke Apple-gebruiker (en veel Windows-gebruikers) weet de snelle tijd. Al jaren is het een vaste app op Apple-apparaten.Niet iedereen kent alle functies die
quickTime heeft, maar je het gebruiken om screenshots te maken en video's te converteren. Andere opties: iMovie, Movavi.Ga om aan de slag te gaan met je eigen video's, zodat je je video een kleinere bestandsgrootte maakt. Geen oversized MP4's meer die je niet naar collega's sturen. In de tussentijd ben je al benieuwd wat je met de
video doen? Omdat je waarschijnlijk niet ontsnapt bent omdat je de video gebruiken om je eigen cursus te maken. Klinkt dat zo voor jou? Lees op deze pagina voor instructeurs. Hoe de PDFSleep-and-drop PDF te verminderen alleen in het vak hierboven, wacht tot de compress is voltooid en download het bestand. Zo simpel is het.
Beveiliging zorgt ervoor dat uw bestanden binnen een uur permanent van onze server worden verwijderd. Niemand heeft toegang tot uw bestanden en privacy is 100% gegarandeerd. Alle platforms ondersteundSmallpdf.com zijn browsergebaseerd en werken op alle platforms. Het maakt niet uit of je Mac, Windows of Linux gebruikt. De
ideale kwaliteit is uw gescande PDF-documenten tot 114 dpi, die perfect is voor het downloaden van bestanden online en via e-mail. Het gebruiksgemak formaat limiet is 5GB. Zelfs voor grote PDF's duurt het een paar seconden voordat onze compromitterende tool zijn werk doet. In de cloud krimpen alle bestanden in de cloud en
verbruiken ze niet de capaciteit van uw eigen computer. Sleep de bestanden hier of klik om bestanden te selecteren Voor een extra set-up van modeLayHthroMediumMeate Kijk eens. Ik durf te wedden dat je geen verschil kon vinden. Dit komt omdat comprimeren PNG / JPG Images Online comprimeert het bestand tot 80% van de
oorspronkelijke indeling gratis zonder dat de afbeelding zelfs een beetje. Originele PNG-bestand: 92 KBCompressed PNG-bestand: 22 KBCan't believe? Probeer het gratis! U wilt niet dat te grote PNG-bestanden uw site vertragen. Als u een gratis online hulpprogramma voor png/JPG-bestandscompressie gebruikt, wordt alleen de
bestandsgrootte gewijzigd. Verbeter de snelheid van uw site en de tijd die nodig is om een pagina te ladenAls uw afbeeldingen kleiner zijn, duurt het minder tijd voor webpagina's laden en weergeven en reageert de pagina sneller in webbrowsers. Maak ruimte vrij op je computer of telefoon Met gecomprimeerde .png-bestanden en .jpg
heb je 80% meer opslagruimte op je telefoon en computer. Deel uw bestanden snel en eenvoudig! Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om afbeeldingen van hoge kwaliteit te delen! Knijp in je PNG-bestanden om ze snel te delen op elk platform. Bespaar tijd voor belangrijkere dingen Onze compressiemethode werkt sneller, zodat u
geen kostbare tijd verspiltWat doet het PNG is een gratis online tool die u zal helpen bij het comprimeren van afbeeldingen (jpeg of png). In feite heb je verschillende opties om de grootte van de afbeelding te verkleinen, maar meestal zal het ook leiden tot een afname van de beeldkwaliteit. Met onze tool u de beeldkwaliteit behouden als u
de grootte vermindert. Waarom zou ik dat willen doen? Als u afbeeldingen van hoge kwaliteit aan uw site toevoegt om ze aantrekkelijker te maken en uw gebruikerservaring te verbeteren, neemt de hoeveelheid gegevens die u moet downloaden om een webpagina weer te geven aanzienlijk toe. Dit leidt tot webpagina's die langzaam
worden gedownload - het is slecht voor de gebruikerservaring van de mensen die uw site bezoeken, en het heeft een negatieve invloed op de positie van uw site in de zoekresultaten van Google en andere zoekmachines. Comprimeren PNG / JPG geeft u het beste van twee werelden - het stelt u in staat om mooie, hoge kwaliteit beelden
weer te geven op uw site zonder dat het langer duren om de webpagina weer te geven. Wat als ik geen website heb? Zelfs als u geen afbeeldingen op de website wilt gebruiken, zijn er nog veel redenen om de grootte te verkleinen. Als de grootte van het afbeeldingsbestand kleiner is, u meer foto's op uw telefoon of station plaatsen
zonder dat u meer geheugen nodig hebt. Het maakt het ook gemakkelijker en sneller om foto's te delen met vrienden, familie en collega's. Wanneer u een website hebt, is de kans groot dat u de afbeeldingen gebruikt. Elke keer dat u een afbeelding op uw site plaatst, neemt deze ruimte in beslag op de server. Bezoekers van uw site
uploaden de afbeelding automatisch wanneer ze zich op uw site bevinden. Om de downloadtijd van uw website of online winkel zo kort mogelijk te houden, is het belangrijk om de afbeeldingen te optimaliseren. De snelle downloadtijd heeft een positieve invloed op de detecteerbaarheid van uw site op Google. Afbeeldingsbestandsgrootte
Voorbeeld Autodealer plaatst een foto van de nieuwe auto op zijn website en negeert de grootte van het fotobestand. Na het uploaden van de foto, blijkt dat het beeld is 2MB groot. Als u één foto met deze bestandsgrootte op uw site hebt, is het geen ramp. Immers, de meeste mensen hebben een snelle internetverbinding. Als er echter
tientallen afbeeldingen met deze bestandsgrootte op de website zijn, kan dit een negatieve invloed hebben op uw online vondst in Google. Google is alles over gebruiksgemak. Een Google-client is de persoon die de zoekopdracht uitvoert. Als deze gebruiker websites te zien krijgt die langzaam lijken te downloaden, is de Google-client
ontevreden. Op deze manier zal Google u belonen wanneer u aandacht besteedt aan de grootte van het afbeeldingsbestand. Met het toenemende aantal mobiele gebruikers, is dit des te belangrijker. Smartphone bandbreedte nog beperkter dan die van een computer. Gebruikt u grote afbeeldingen op uw site? Dan duurt het enige tijd
voordat uw site wordt geladen op uw mobiele telefoon. Verkort het beeld, hoe doe je dat? Nou, beelden spelen een belangrijke rol bij het verkrijgen van hoge posities in Google. Maar wat u doen om het beeld te optimaliseren? We zetten een aantal tips voor je op een rij: 1. Identificeer de juiste grootte voordat je de afbeelding drastisch
begint in te korten, het is belangrijk om te bepalen hoe groot de afbeelding ongeveer moet zijn. Veel sites maken gebruik van zogenaamde frames die afbeeldingen de maximale grootte geven. Dit kan ruimte besparen door de afbeeldingen aan te passen aan deze metingen. Dit vermindert de tijd die nodig is om afbeeldingen te uploaden.
U bijvoorbeeld rekening houden met het feit dat afbeeldingen die over de gehele breedte van uw site worden weergegeven, kunnen worden teruggebracht tot 20 pixels. De afbeeldingen die u gebruikt met blogs hebben de neiging om 800 pixels breed te gebruiken. Kleinere afbeeldingen, zoals logo's of pictogrammen, kunnen het beste
worden geconverteerd naar 500 pixels breed. 2. Gebruik luie downloads via luie downloads, afbeeldingen worden alleen geüpload wanneer ze daadwerkelijk het scherm binnenkomen. Dit vermindert de noodzaak om afbeeldingen te uploaden, waardoor de pagina sneller wordt geladen. Vooral op pagina's met veel afbeeldingen kan dit de
prestaties sterk verbeteren. 3. Verklein de grootte van het bestand Afbeeldingsstap 1 de eerste stap die u nemen om de bestandsgrootte te verkleinen door afbeeldingen voor internet op te slaan. Gebruikt u Photoshop om foto's te bewerken? Ga vervolgens naar het exportbestand om op te slaan voor het internet. Photoshop optimaliseert
vervolgens de bestandsgrootte van de afbeelding voor internet. Gebruik je verf? Selecteer vervolgens opslaan als optie en klik vervolgens op Opslaan als PNG. Pagina 2 Gebruikt meer dan 200 verschillende beoordelingsfactoren bij het bepalen van de volgorde van de zoekresultaten van Google. En terwijl de webgigant het algoritme
geheim houdt, zijn er bepaalde factoren die we nu met zekerheid kunnen zeggen dat ze belangrijk zijn voor Google. Een daarvan is een enkele resource locator (URL) van de pagina. Daarom geven we je tien directe applicatietips in dit artikel om de meest SEO-vriendelijke URL's te maken. Dus lees verder en profiteer van deze! Tip 1:
Verwerk het zoekwoord in de URL, maar haal het niet in omdat u wilt dat uw zoekwoord wordt weergegeven in de paginatitel en metapaginabeschrijving, het is ook belangrijk dat u het terug laat gaan naar de URL. Google beschouwt de URL als een belangrijke bron om te bepalen over welke pagina het gaat. of een bepaalde pagina in de
zoekresultaten van Google overeenkomt met hun zoekopdracht. Daarom is het belangrijk om altijd (het belangrijkste) trefwoord in de URL op te nemen bij het maken van een nieuwe pagina. Het is echter belangrijk dat je het netjes houdt. Dus wees voorzichtig niet schuldig te zijn aan wat we noemen trefwoord vulling waar je onnodig vaak
laat het zoekwoord terug te komen. Dit is iets dat Google niet waardeert. Laat het zoekwoord dus niet meer dan eens over de URL verschijnen en je vult de URL niet met allerlei verschillende zoekwoorden, dus het zal ongelooflijk lang zijn. Meer daarover hieronder. Tip 2: Houd URL's ook zo kort mogelijk, zowel Google als de gebruiker
waarderen het als je je URL's eenvoudig houdt. En met simpel bedoelen we onder andere kort. Gebruik alleen de woorden die echt nodig zijn om de pagina te beschrijven en al het andere omn. Als gids wordt het over het algemeen aanbevolen om het op maximaal 65 tekens te houden. Dit maakt het makkelijker voor Google om te
begrijpen wat de pagina over gaat, en het ziet er ook veel meer geschikt voor in de zoekresultaten. Vergelijk de twee URL's hieronder. We kunnen raden wat uw voorkeuren zullen zijn: In de eerste URL, van Smulweb, voegt het nummer '1415200' niets toe. Noch de gebruiker, noch Google heeft iets te maken met het begrijpen van wat
deze pagina zal gaan over. en een spel dat net te lang volgt. Dan is URL 24Kitchen veel specifieker en dus duidelijker. Tip 3: Kies een korte domeinnaam om je URL's kort te houden, kies bij voorkeur een korte domeinnaam. Dit maakt het makkelijker voor bezoekers om te onthouden. Het geeft zichzelf ook meer ruimte om informatie te
verstrekken over een bepaalde pagina buiten de (/) lijn zonder de limiet van 65 tekens te overschrijden. Als we bijvoorbeeld b-s-media-internetmarketing.nl als domeinnaam kiezen in plaats van een bsmedia.nl, kost dat ons 20 extra tekens extra. Zie dan een andere aanvaardbare titel voor de blog die zal worden opgenomen in uw URL ...
Vandaar: houd het kort maar krachtig en vermijd bij voorkeur koppeltekens in de domeinnaam (en gebruik er een als laatste redmiddel). En tegenwoordig heeft het weinig tot geen zin om een belangrijk zoekwoord in een domeinnaam op te nemen. Kies dus een aantrekkelijke domeinnaam die blijft hangen en gebruik de sectie over de
regel om pagina's te maken voor specifieke zoekwoorden. Tip 4: Https gebruiken Waar de URL kan denken aan de domeinnaam en het deel erachter, kan het begin van de URL net zo belangrijk zijn. U kiezen voor www.- of niet www.domain hier, maar het is niet eens de meest relevante. Zolang u een keuze maakt en de niet-
geselecteerde optie doorgeeft aan een andere (klik bijvoorbeeld op In, wordt u automatisch doorgegeven www.bsmedia.nl), maakt het niet uit aan Google. Waar het om gaat is of u http of HTTPS kiest. Ons advies: gebruik altijd HTTPS. Dit betekent dat u op de hoogte bent van een beveiligde verbinding. We zullen hier niet te veel details
in gaan om de exacte vraag te maken hoe het zich bevindt, maar het is belangrijk om te weten dat de gegevens die de bezoeker bewust of onbewust op uw site achterlaat, veiliger is. Dit wordt ook weergegeven in de browser met het URL-slot, dat vertrouwen creëert onder bezoekers. Gebruikt u op dit moment nog steeds het HTTP-
protocol, maar wilt u overschakelen naar HTTPS? Dan is het belangrijk dat uw site nu alleen via HTTPS kan worden bereikt om dubbele inhoud te voorkomen. Zorg er dus voor dat alle HTTP-pagina's worden doorgestuurd naar HTTPS met behulp van redirect 301. Tip 5: Vermijd het gebruik van de bovenste letters (per slash) Hoewel de
meeste browsers momenteel geen onderscheid meer maken tussen de hoofdletters en het onderste letterregister in URL's, is het zinvol om de URL volledig in het lagere lettersregister te schrijven. In het bijzonder kan een deel van een domeinnaam irrelevant zijn (of gevoeliger worden in de toekomst). Dus zorg ervoor dat u onzeker bent
en vermijd het gebruik van letters in URL's. Het ziet er gewoon accora, ook. Tip 6: Gebruik koppeltekens en geen stress wanneer u woorden wilt scheiden, u gebruikt meestal spaties voor hen. Dit is echter niet mogelijk in de URL. Maar als je in plaats daarvan alles samen schrijft, in plaats van begrijpt Google niet waar de pagina over
gaat. Het gebruik van een connective dash heeft de voorkeur boven een onderstrepend of liggend streepje (mij). Dit laatste teken is minder goed begrepen door zoekmachines en internetgebruikers worden ook gebruikt voor de gebruikelijke dash. Tip 7: Gebruik statische URL's om URL's te maken, we onderscheiden statische en
dynamische URL's. Een statische URL ziet er netjes en overzichtelijk uit, terwijl een dynamische URL het resultaat is van het opvragen van informatie uit de specifieke database van uw website. Zoekfilters in online winkels, bijvoorbeeld, gebruiken dit. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar kinderkleding op de website van Wehkamp, vindt u
de volgende pagina: . Dit is een voorbeeld van een dynamische URL. Echter, als je door het menu op de kinderkleding pagina, zult u uiteindelijk . Deze statische URL, met uitzondering van de betekenisloze nummers achter /kinderkleding/, Google begrijpt veel beter en ziet er ook veel beter uit. Dynamische URL's zijn typisch voor allerlei
instellingen, getallen en andere ongevoelige combinaties van tekens. Naast het ontvangen van URL's die te lang en onbegrijpelijk zijn, loopt u ook het risico van dubbele inhoud. Zorg er dus voor dat u altijd statische, zelf gemaakte URL's gebruikt. Tip 8: Gebruik categorieën, maar vermijd te veel diepte, vooral als je een grote website hebt
met veel pagina's, is het handig om ze in categorieën te verdelen. Hiermee worden verschillende niveaus gemaakt die kunnen worden teruggezet naar URL's. Zo begrijpt Google beter de structuur van uw site en waar een bepaalde pagina over gaat, en maakt het duidelijk aan de bezoeker waar hij/zij zich op de website bevindt. Hoe zal
het eruit zien? Neem het voorbeeld van een online meubelzaak. Het verkoopt bedden, tafels, banken, stoelen en kasten. De URL van de hoekbanken van de categorie (sub) kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: . Daarom is de belangrijkste categorie huisvesting, die stoelen en kabinetten kan omvatten. Dit omvat ook subcategorieën van
banken, die vervolgens worden onderverdeeld in (bijvoorbeeld) subcategorieën van hoekbanken, dubbele banken en driezittersbanken. Het voorbehoud dat moet worden gemaakt is dat je niet hoeft te maken van de site te diep. Dat wil zeggen, gebruik niet te veel subcategorieën. Drie, zoals in het bovenstaande voorbeeld, is het
maximum dat wordt aanbevolen. Als je meer hebt, zul je al snel het maximum aantal van 65 tekens overschrijden, dus de URL zal te lang zijn. Tip 9: Gebruik ook een vaste URL-structuur, het is belangrijk om een vaste URL-structuur te bieden. Dit betekent dat je je op een consistente manier in levels opdeelt. Wilt u bijvoorbeeld dat uw
schilderbedrijf bij u in de buurt wordt gevonden en afzonderlijke pagina's voor verschillende plaatsen wordt gemaakt? Doe het elke keer hetzelfde, bijvoorbeeld /kunstenaar /zwolle/ en /schilder/kampen/ en niet /schilder/zwolle/ en /schilder-kampen/. Hetzelfde geldt wanneer u productcategorieën gebruikt in uw online winkel (zie voorbeeld
bij tip 8 hierboven) of bijvoorbeeld blogs onder verschillende categorieën plaatst. Tip 10: Schrijf URL's in TELEGRAM-stijl Tot slot een tip die past bij ons vorige advies om ervoor te zorgen dat je URL's meestal kort en overzichtelijk zijn: schrijf ze in de stijl van een telegram. Daarmee bedoelen we dat je vertrekt zonder alle betekenisloze
woorden te betekenen. Denk na over artikelen, dit zijn enkele grammaticale woorden die niet noodzakelijkerwijs de URL te begrijpen. Dus bsmedia.nl/online-marketing/zwolle/, niet bsmedia.nl/het-online-marketingbureau-van-zwolle-en-omstreken/. Begon! Ze waren, tien gouden tips voor SEO-vriendelijke URL's. We hopen dat u dit
gebruiken om uw site nog aantrekkelijker te maken voor Google en bezoekers. u onze hulp hierbij gebruiken? Neem gerust contact met ons op! Contact Pagina 3 blogs: we doen het, onze concurrenten doen het, onze klanten doen het, in principe iedereen doet het. Weinig bedrijven delen geen artikelen zo nu en dan via hun website.
Maar het is ook vaak zo dat bedrijven dit doen zonder een duidelijke strategie erachter. Het is jammer, want je veel bereiken met je blogs! Dus het is een geweldige manier om meer bezoekers naar uw site te trekken als je het goed doet. Daarom geven we je in deze blog 19 tips om je blogs zoekmachine vriendelijk te maken, zodat
Google-gebruikers vaker hun weg naar je blog kunnen vinden. Technische verbeteringen We verdelen onze tips in vier categorieën: technische verbeteringen aanbrengen, geschikte onderwerpen ontwikkelen, blogs schrijven en uiteindelijk je blogs onder de aandacht brengen van je blogs. Laten we beginnen met het maken van uw site
technisch gezond: een belangrijke voorwaarde om te scoren met bloggen. 1 - Geef een snelle downloadtijd Als we het hebben over technische verbeteringen, zullen we het zeker binnenkort hebben over downloadtijden. We doen immers technische optimalisatie om de gebruikerservaring te verbeteren, en downloadtijd heeft een grote
impact op het gebruikersgemak. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door afbeeldingen te verminderen. Om dit te doen, u de gratis tool gebruiken als een Kraken.io. Een andere belangrijke tip is om browsercaching te gebruiken, zodat terugkerende bezoekers uw site sneller kunnen downloaden. Evenals voorkomen dat omleidingen, die vereist
dat de browser om meerdere URL's te openen om naar de pagina, bevordert een snellere website. Wilt u meer weten over het verbeteren van de downloadtijden van uw site. Lees onze vorige blog: 4 tips om de snelheid van uw site te verbeteren! 2 - Maak je blog mobiel vriendelijk Dan geven we je meteen nog een leesadvies: de
belangrijkste vereisten voor een mobielvriendelijke website. Want ook dit is ongetwijfeld van vitaal belang in het tijdperk van mobiele apparaten waarin we leven. Google geeft de voorkeur aan websites die reageren op zoekresultaten. Dit betekent dat ze zich automatisch aanpassen aan het schermtype van de gebruiker. Als uw site is
gemaakt in CMS, zoals WordPress, doet deze dit meestal automatisch. Maar is dat niet waar? Vergeet dan niet om de tips te nemen in een artikel waarin we hierboven aan het hart zijn gekoppeld! 3 - Fix gebroken links meer verwoestende zelfs dan omleidingen zijn gebroken links op uw site. Dit zijn interne koppelingen op uw site die
verwijzen naar een URL die niet meer bestaat, vaak omdat de pagina in kwestie is verwijderd of verplaatst naar een andere URL. In dergelijke gevallen is het belangrijk of aan te passen aan de juiste URL die bestaat. By the way, het is geen ramp als er een aantal gebroken links op uw site. Maar als het eindigt in de tijd, Googlebot kan
moeite hebben om uw site te scannen, omdat het gebruik maakt van interne links om de structuur van uw site te begrijpen. 4 - Zorg ervoor dat blogs zijn niet te diep verborgen naast, de structuur van uw site is belangrijk. U wilt niet dat uw blogs te diep worden verborgen in de structuur van een website. De gouden regel van Google is dat
belangrijke pagina's niet meer dan twee klikken van de homepage mogen zijn. 5 - Het maken van inhoudsclusters rond een specifiek thema Het maken van clusters van inhoud rond een onderwerp dat voor u relevant is, zorgt ervoor dat u snel energie opbouwt in dat gebied. Kortom, dit betekent dat je het hoofdonderwerp hebt waarover je
een artikel schrijft, de zogenaamde postpagina, en vervolgens pagina's maakt over het onderwerp met betrekking tot het hoofdonderwerp. Vanuit deze substra's link je naar de pagina post en terug. Zo ziet Google dat alle subpagina's de pagina van het bericht aanvullen en het laatste orgaan maken. En dit lichaam verspreidt zich dan
weer in de vorm van een sap verwijzing naar het vangnet, omdat je een link naar het van de pagina van de post. Denk goed na over de juiste onderwerpen, uw site is nu technisch klaar om het meeste uit uw blogs te halen. Het is tijd om te komen met een goed thema, want dat is wanneer de brief echt begint! 6 - Identificeer het doel en de
doelgroep voor elke blogcursus, je weet wat je doelgroep is in het algemeen. We gaan er tenminste gewoon heen voor het gemak. Dit kan echter variëren van blog tot blog, en hetzelfde geldt voor het specifieke doel dat u besteedt met de post. Laten we eerst eens kijken naar de verschillende mogelijke doelgroepen. De belangrijkste
vraag die je jezelf moet stellen is: ben je gefocust op je reeds bestaande lezers met je blog of wil je een nieuw publiek aanspreken? Als u bijvoorbeeld een reeks blogberichten over een bepaald onderwerp schrijft, is het duidelijk om lezers aan te trekken die u al hebt. U verwijzen naar eerdere bijdragen (zoals we besproken vorige week,
...) of gewoon vooruit kijken (volgende week zullen we praten over ...). Maar als je een heel nieuw publiek wilt bereiken, moet je weten dat deze mensen je nog niet kennen en waarschijnlijk nog geen van je blogs hebben gelezen. Dit vraagt om een andere aanpak. Het is ook belangrijk om het doel van uw blog te bepalen. Immers, gewoon
iets posten is geen intentie. Voorbeelden van specifieke doelen kunnen zijn: de top 10 zoekresultaten komen voor een bepaalde zoekterm; Ontvang 1.000 websitebezoekers per maand; maak 100 nieuwe Facebook-volgers;100 nieuwe registraties voor je dat te bereiken. 7 - Bepaal de intentie om je doelgroep te vinden Ook is het
belangrijk om na te denken over de reden voor je doelgroep om ernaar te zoeken. Wilt u informatie, wilt u iets kopen en overtuigd zijn of willen ze gewoon verrast worden? Dat laatste zal niet vaak gebeuren. De blog van het bedrijf wordt zelden of nooit geschreven omdat de gebruiker graag leest. Natuurlijk kan een bepaalde
amusementswaarde een extra motief zijn om te lezen. In veel gevallen, echter, de blog biedt meestal informatie. Informatie die iemand daadwerkelijk beïnvloedt. In dit soort bloggen worden vragen vaak beantwoord. Hoe maak je SEO-vriendelijke blogs? Bijvoorbeeld. Echter, is uw blog ontworpen om iemand te overtuigen om een bepaald
product te kopen? Dan zult u waarschijnlijk een recensie schrijven of uw product indienen als een oplossing voor een bepaald probleem. 8 - Gebruik trefwoord tools voor uw thema's Soms is de inspiratie voor een nieuwe blog is ver weg. Gelukkig biedt het internet veel mogelijkheden om je uit het blok van je schrijver te krijgen. De
eenvoudigste tip: Google! Voer een belangrijk zoekwoord voor u in een Google-zoekbalk in, zonder op enter te klikken. Zoekaanbiedingen worden automatisch weergegeven die eerder door anderen zijn ingevoerd. Het enige nadeel is dat je niet precies weet hoe vaak het is doorzocht. Gelukkig is er Google Keyword Planner of, als je
geen account wilt aanmaken, UberSuggest. In beide u trefwoorden invoeren, waarna u een lijst krijgt met gerelateerde zoekopdrachten en hun zoekvolumes. En bent u specifiek op zoek naar vragen om te beantwoorden rond uw belangrijke zoekwoorden? Gebruik dan de gratis AnswerThePublic tool! U het slechts een paar keer per dag
gebruiken (op het IP-adres), dus wees selectief in de zoektermen die u hier typt. Een blog schrijven Nu je de tools hebt om naar de juiste onderwerpen te zoeken, is het tijd om je tips te geven bij het schrijven van een blog. Want niet alleen moet het onderwerp de moeite waard zijn terwijl je je verhaal presenteert, natuurlijk ook van belang
is! 9 - Gebruik het (populaire) formaat Veel blogs zijn geschreven in vaste formaten, omdat websitestatistieken aantonen dat ze leiden tot meer bezoekers. Een lijst met tips, zoals deze blog, is een van hen. Maar ook de gids of how-to-articles trekt bezoekers. Hetzelfde geldt voor checklists en veelgestelde vragen. En je vraagt je af of je
doelgroep hier op zit te wachten? Vraag ze dan, bijvoorbeeld via sociale media, gewoon direct welke blogs ze willen zien! 10 - Gebruik de wedstrijd als een inspiratie Nee, waarmee we niet bedoelen dat je moet wachten en zien wat uw concurrenten post en kopieer dan al hun artikelen. Maar veel onderwerpen kunnen vanuit een iets
andere hoek worden benaderd. Hoe te concurreren met een concurrent over een onderwerp dat maar je hebt nog steeds het originele artikel. By the way, het loont om ook te controleren hoe concurrent scores met hun blogs. Er zijn verschillende tools beschikbaar om het aantal bezoekers van andere sites te schatten. SimilarWeb is een
van hen. Zo u zien welke blogs veel bezoekers brengen en daarom is het de moeite waard om inspiratie uit te halen. Daarnaast herschrijft het zeer beproefde recept ook Engels/Amerikaanse blogs. Het voordeel hiervan is dat het aanbod meestal veel groter is. Zorg ervoor dat u uw eigen contact mee te geven en niet besluiten om een
dergelijk artikel te vertalen in een duidelijke en letterlijke manier. 11 - Variëren in inhoud types elke keer, maar enorme longreads, vol met tekstinformatie, uw lezers krijgen een beetje moe op een bepaald punt. Dus het is belangrijk om te variëren, niet alleen in onderwerpen, maar ook in de soorten blogs die u post. Het is belangrijk om
een zorgvuldige afweging te maken tussen de hoeveelheid tijd en moeite die gepaard gaat met het creëren van een bepaald type inhoud en wat het genereert. Bijvoorbeeld, wanneer u het verkoopt tegen een eenvoudige uitleg artikel of persbericht, is er een relatief lange tijd in het creëren van een goede video of white paper. Maar zo'n
video genereert bijvoorbeeld veel meer interactie op sociale netwerken. Dus je moet hierin een goede combinatie vinden. Hoe dan ook, maak je blogs niet voorspelbaar, maar houd je volgers enthousiast over verschillende content! 12 - Schrijf gescand Dit is een tip uit de wetenschap dat we leven in een instabiele samenleving. Er is niet
veel tijd om de blog te lezen. We moeten gaan. Daarom is het erg belangrijk dat de lezer kan zien wat ze kunnen verwachten om te lezen in uw blog op het eerste. Zorg er dus voor dat je een duidelijke, pakkende titel hebt, genoeg inhoud, visueel te onderscheiden tussenproducten, vermeldingen en beschrijvingen voor foto's. Als u dat
niet doet, zullen bezoekers uw blog voor enige tijd verlaten, wat resulteert in een hoog bouncepercentage. Niet dat Google waardeert en dus slecht voor het zoeken naar uw blog! 13 - Vergeet niet de metadata blog schrijven stopt niet bij de tekst op de pagina. Metadata is ook belangrijk, vooral voor SEO. Dit zal zoekmachine gebruikers
aanmoedigen om te klikken op uw link. Dus zorg ervoor dat de pagina titel en meta beschrijving in orde zijn. Om dit te doen, verwerkt u het belangrijkste zoekwoord in de titel en beschrijving, gebruikt u de juiste lengte (± 50 tot 60 tekens voor de paginatitel en ± 130 tekens voor metabeschrijving) en maakt u zo pakkend mogelijk zonder de
informatiewaarde te verliezen. Sluit de metabeschrijving met een call-to-action. 14 - Verrijk je Google-fragment met gestructureerde gegevens Maar er zijn nog meer manieren om uw site meer te laten opvallen onder de zoekresultaten. Om dit te doen, gebruikt u wat wij gestructureerd noemen Het voegt stukjes gegevens toe aan inhoud
die Google precies vertelt wat een bepaalde inhoud is. U ons bijvoorbeeld vertellen dat het telefoonnummer op uw website een telefoonnummer is. Doe je dat niet, dan ziet Google slechts een serie van tien anders betekenisloze cijfers. U dit doen voor vele andere dingen. Denk aan de kooktijd, productevaluatie, gebeurtenisdatum,
producteigenschappen, enzovoort. Deze gestructureerde gegevens worden ingevoerd met behulp van een speciaal ontworpen taal, in Schema.org. Verrijkte zoekresultaten, die het resultaat hiervan zijn, worden rijke fragmenten genoemd. Dit verhoogt de kans dat iemand op uw link klikt omdat het gewoon meer opvalt onder andere
zoekresultaten. 15 - Doe een spelling en grammatica controle Hopelijk is dit onnodig advies, maar toch: lees altijd uw artikel zorgvuldig alvorens het te posten. Dit voorkomt onnodige, slordige fouten. Zet het stuk opzij, doe iets anders of neem een pauze en pak het weer na een tijdje. U zult merken dat in veel gevallen heb je over het
hoofd gezien kleine spellingen of typefouten in de eerste plaats. Spread blog Nou: je blog is voorbij. Maar natuurlijk zijn we er nog niet. Nu is het tijd om je blog naar je doelgroep te brengen. Hopelijk zullen de laatste vier tips u hierbij helpen. 16 - Deel uw bericht op sociale media Zo veel als je hopen dat er weinig mensen het controleren
van uw blog dagelijks voor nieuwe berichten. In feite is er een zeer goede kans dat niemand dit meer doet. Immers, iedereen verwacht dat je je nieuwe blog te vermelden via sociale media. Dus post een link naar Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter, evenals een bericht dat je aanmoedigt om je blog te lezen. Extra tip: Bekijk de
statistieken van uw sociale media-accounts wanneer uw bezoekers het meest online zijn en kies deze punten om de mogelijkheid te krijgen om te posten. Moedig bezoekers aan om uw bericht te delen Maar natuurlijk bent u niet de enige die de mogelijkheid heeft om uw blog te markeren. Ook uw enthousiaste volgers spelen hierin een
belangrijke rol. Ze moeten het zo gemakkelijk mogelijk maken om hun berichten te delen. En aarzel niet om het gewoon te vragen. Berichten waarin je wordt gevraagd ze te delen, worden eigenlijk vaker gedeeld! 18 - Maak interne links naar je berichten Een andere manier om je nieuwe blogs te markeren om ze te koppelen aan oude
blogs. Bekijk welke blogs het populairst zijn en voeg een interne link naar uw nieuwe blog toe. Ze krijgen automatisch de linkwaarde die ze nodig hebben, wat ze in de zoekresultaten zal verhogen. 19 - Adem nieuw leven in oude blogposts en ten slotte de laatste tip: soms hoef je helemaal geen gloednieuw artikel te schrijven. Veel blogs
die je een paar jaar geleden was het nog relevant en relevant. Het enige wat je hoeft te doen is uit te breiden of te herschrijven. Neem een kijkje op de oude berichten die momenteel genereren een paar bezoekers. Alleen het herschrijven van de introductie of zelfs het aanpassen van de publicatiedatum kan leiden tot meer bezoekers. Kijk
ook kritisch naar metadata, voeg afbeeldingen of video's toe of gebruik gestructureerde gegevens. Kortom: herontwerp een oude blog en je hebt een nieuw artikel te delen met een relatief kleine inspanning! Meer informatie over blogs. Neem gerust contact op! Ze waren: negentien tips over het optimaliseren van uw blogs voor Google!
Hopelijk u aan de slag op dit en je krijgt het meeste van uw blogs. Maar u nog steeds wat hulp gebruiken bij het maken van een blog op uw site? Bel of mail ons vrijblijvend! Onze tekstschrijvers en social media professionals staan klaar om u te helpen! Help! hoe bestandsgrootte pdf verkleinen. bestandsgrootte pdf verkleinen mac.
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