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Beste Relatie,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over nieuwe innovaties van het Negeso W/CMS Content
Management Systeem. Wij bieden een nieuwe dienst waarmee wij er voor zorgen dat uw website op
de eerste pagina in Google komt. En wij hebben een nieuwe functie gerealiseerd in de Rich Text
Editor waarmee u Rich Snippets aan uw content kunt toevoegen. Google en andere zoekmachines
verrijken zoekresultaten met Rich Snippets: uw website valt meer op in de zoekresultaten.

Nieuwe dienst: Op de eerste pagina in Google komen en blijven
Negeso biedt u een nieuwe dienst om met uw website hoog in Google te komen en te blijven. Deze
zoekmachine-optimalisatie / Search Engine Optimization (SEO) dienst is er voor het gewone
(organische) zoeken, dus niet voor AdWords. Lees meer over hoog in Google op http://www.negesocms.nl/hoog_in_google_seo_nl.html.
U vertelt ons met welk keyword u met uw website op de eerste pagina in Google wilt komen. Onze
SEO en SERP specialisten onderzoeken uw website en geven u concrete aanwijzingen om uw website
te verbeteren en zetten een breed scala aan technieken in, zoals backlink building, en zorgen er voor
dat uw website met uw keyword op de eerste pagina in Google komt. Gemiddeld duurt het 3 tot 6
maanden voordat uw website met uw keyword op de eerste pagina in Google staat. Daarna kunt u
een onderhoudsabonnement afsluiten.

Vernieuwde editor: Rich snippets
De editor van Negeso W/CMS 3.0 is wederom vernieuwd. Het is nu standaard mogelijk om Rich
Snippets (microdata) te gebruiken. Met Rich Snippets voegt u gedetailleerde en gestructureerde
informatie toe aan elementen op de pagina's van uw website. Google en andere zoekmachines
herkennen Rich Snippets en tonen de informatie in de zoekresultaten. Zie ook http://www.negesocms.nl/cms_rich_snippets_nl.html. Een voorbeeld van een rich snippet is een recensie, vertoond in
de Google zoekresultaten:

Met Rich Snippets valt uw website meer op. U kunt Rich Snippets maken voor:
•
•
•
•
•
•
•

recenties
personen
producten
bedrijven en organisaties
recepten
evenementen
muziek

Speciaal voor onze 3.0 klanten: heeft u al een Negeso W/CMS 3.0 website? Stuur s.v.p. een e-mail en
wij updaten uw editor kosteloos. Lees meer over website maken met Negeso W/CMS op
http://www.negeso-cms.nl/website_maken_nl.html.

P.s. Met de Negeso Newsflash informeren wij onze relaties over nieuwe ontwikkelingen. Wilt u deze
informatieve e-mails niet meer ontvangen? Reply s.v.p. en ik verwijder u van de lijst.
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