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Wij zijn PandaPanda, een webagency 
gelegen in het bloeiend hart van Antwerpen. 
Naast onze liefde voor websites en apps 
hebben we nog een grotere passie: onze 
zaakvoerders helpen om hun digitale 
aanwezigheid te verbeteren.

PandaPanda maakt websites en apps met 
een straight-forward aanpak. Geen onnodige 
tussenpersonen, focus op resultaten. Dat 
willen we ook hier bewijzen.

We zijn zo vrij geweest om jouw website 
eens onder de loep te nemen: wat doe 
je goed? Waat is er nog ruimte voor 
verbetering? Je ontdekt het allemaal in 
dit gepersonaliseerde magazine.

Hopelijk heb je er wat aan! Op het einde van 
deze analyse heb ik ook nog een speciaal 
aanbod voor jou, dus lees zeker verder!

Groetjes,

Sebastiaan Schillebeeckx
Founder PandaPanda

Wie we zijn

We doen dit 
allemaal 
met plezier.
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SEO 
Ik heb een SEO-analyse van je website 
gemaakt. Ik heb hier gekeken naar 
de factoren die volgens de Google 
Algoritme Update voor 2021 als 
‘must-have’ worden bestempeld.

Op dit moment scoort je SEO niet hoog. 
Als gevolg wordt het dus moeili jk voor 
mensen om jouw website te vinden. 

Maar, niet getreurd! 

Je kan daar zelf wat aan doen met 
de tips hiernaast.

Gebruik de Google 
Keyword Planner 
om te achterhalen welke zoekwoorden 
jouw doelgroep gebruiken. Deze tool 
is gratis en simpel onder de 
knie te krijgen.  

Gebruik de populaire 
zoekwoorden ook op 
jouw website. 

 

Zorg voor een 
snelle rendering. 
(pagespeed) Hier kom ik in het 
volgende puntje op terug 

Gebruik depraktische 
stappen in deze gids.
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Wist je dat in 2021 pagespeed 
(hoe snel je website is) een van de 
belangrijkste factoren voor je Google 
ranking wordt? Een snelle website is 
dus de basis voor online succes.

Ik heb jouw website door enkele tests 
gelopen en merk dat de algemene 
snelheid nog redelijk traag is. 

Daardoor zal Google hem binnenkort 
misschien naar beneden duwen en dat 
willen we absoluut vermijden! 

Daarom heb ik enkele tips voor jou om 
je website nog sneller te maken.

Page
speed

Comprimeer je 
afbeeldingen. 

Hier bestaan handige plug-ins 
voor die je gratis kan gebruiken. 

Kies indien mogelijk 
voor een .JPEG of 
.WebP formaat voor je 
afbeeldingen. 

Deze presteren het best. 

Zorg dat je 
Core Web Vitals 
regelmatig worden 
geoptimaliseerd. 

Hier vraag je best een developer om  
wat meer uitleg (of je kan mij een 
berichtje sturen ;) )
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We zitten tegenwoordig allemaal aan 
onze telefoon gekluisterd. Daarom is 
een sterke mobiele website een basis

De meeste websites worden echter 
nog achter een computer ontworpen. 
Ervoor zorgen dat je design er dus op 
een veel kleiner scherm even mooi 
uitziet, is geen makkelijke opdracht.

Ik heb het responsive design van je 
website nagekeken. In het Nederlands 
wil dat gewoon zeggen dat ik heb 
gekeken naar hoe goed jouw website 
zich aanpast aan mobiele apparaten.

Op dit moment past je website zich 
niet overal even goed aan. Als gevolg 
zullen mobiele gebruikers sneller 
je website verlaten. Dat willen we 
natuurlijk niet! Ik stuur je daarom 
graag deze praktische handleiding. 

Design Gebruik onze handleiding 
om je website in een mum 
van tijd aan te passen aan 
mobiele apparaten! 
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Je zal misschien als geen ander weten 
hoe kieskeurig de doorsnee consument 
vandaag is. Je moet hem of haar er 
dus echt van overtuigen dat ji j de 
moeite bent om tijd aan te spenderen.

Ik heb daarom het engagement 
op je website onderzocht. Ik keek 
daarbij naar blogs, nieuwsartikels, 
vermeldingen op sociale 
media, reacties,.. .

Ik zag dat je op dit moment al een 
zekere community hebt opgebouwd, 
maar ik geloof dat hier nog ruimte 
voor verbetering zit.

Wist je dat een actieve gemeenschap 
je SEO ook een boost kan geven? 
Daarom is dit ook een belangrijk 
thema voor jouw website. 

Misschien kunnen deze tips je al op 
de goede weg zetten.

Engage
ment Gebruik answerthepublic 

om erachter te komen 
waar mensen vandaag 
over praten. 

Gebruik dit als inspiratie voor je blogs 
en nieuwsberichten.

Probeer om je blogs en 
updates met een vaste 
periodiciteit te plaatsen.
Wat dacht je van 1 keer per maand? 
Dat moet lukken!

Verwijs in je website 
voldoende naar je 
sociale media
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Haal jij
binnenkort
alles uit je
website?

Boek een gratis
brainstormsessie!


