
Kies voor gemak 
en perfecte 
online teksten. 
Iedereen een
passend pakket.



S
1x blog
1x referentieverhaal
1x nieuwsbrief
4x socialmediabericht

M
3x blog
1x referentieverhaal
2x nieuwsbrief
8x socialmediabericht

L
1x contentplanning
2x blog
1x referentieverhaal
1x longread
2x nieuwsbrief
12x socialmediabericht

Een goede contentstrategie bestaat uit meerdere losse elementen die bij 
elkaar een geheel vormen. Door Lotje Getikt biedt diverse diensten aan 
om jouw website een ware autoriteit op Google te maken. Altijd voor een 
vaste prijs, tegen duidelijke afspraken.



Blog
Een regelmatig terugkerend blog is hier een mooi onderdeel van een 
goede contentstrategie. Het zorgt voor actualiteit en betere vindbaar-
heid. Voorafgaand aan het schrijven hebben we standaard een tele-
fonisch interview. Zo zorgen we dat het blog perfect aansluit bij jouw 
bedrijf. Al onze online teksten zijn voorzien van meta descriptions, -titles 
en ALT-teksten. Blogs zijn conversiegericht geschreven en voorzien van 
slimme link- en buttonmogelijkheden om de doelgroep aan te zetten tot 
actie. Daarnaast heb je recht op een correctieronde op de teksten.

Referentie
Oprechte referentieverhalen van enthousiaste 
klanten helpen jouw bedrijf in de kijker te spelen, 
want wie kan er beter vertellen over de service 
die jullie bieden dan jouw opdrachtgever? Wij 
interviewen de kandidaat die jij opgeeft en 
schrijven de teksten SEO. Referentieverhalen
kun je net als blogs delen op social media en in 
een nieuwsbrief.



Niews
brief

Social

Een nieuwsbrief die jouw netwerk 
op de hoogte houdt van de laatste 

ontwikkelingen, feiten of cijfers kan 
een echte leadgenerator zijn. Pro-

ducten en diensten gedeeld via 
nieuwsbrieven scoren nog steeds 

zo'n 60% beter dan wanneer ze 
alleen gedeeld zijn via social-

mediakanalen. Je levert zelf 
een waardevolle lijst met 

e-mailadressen aan.

Longread
Een longread biedt de ideale manier 
om goed te scoren op 'moeilijke' 
zoekwoorden die voor jou het 
belangrijkste zijn. Een longread 
heeft minimaal 2200 woorden. 

Wij schrijven en plaatsen met plezier passende posts op jouw social-
mediakanalen. Je draagt zelf afbeeldingen aan en onderhoudt de 
gesprekken die eventueel ontstaan door de plaatsing.


