In 12 stappen naar de beste content
Het belang van goede content

De beste afbeeldingen

Goede content voor je website is uiterst belangrijk. Het vertelt je verhaal,
het maakt bezoekers enthousiast en het maakt je website vindbaar op
internet. Het maken van goede content is alleen zo makkelijk niet. Gelukkig
weten wij door onze jarenlange ervaring precies wat een goede website
nodig heeft. Qua techniek en vormgeving, en zeker ook qua content. Lees
gauw verder en ontdek waar de allerbeste content aan voldoet!

✓ Kijk goed of je de afbeeldingen commercieel mag gebruiken. Wil je
gratis afbeeldingen gebruiken kom je uit bij sites met stockfoto’s. Wij
zijn zelf erg gelukkig met pixabay.com.
✓ Zorg dat ze relevant zijn en in lijn met de rest van je website, zowel
qua onderwerp als qua kleurstelling.

Vertel over jezelf en je diensten
✓ Vertel wie je bent en waarom je je huidige beroep hebt gekozen.
✓ Beschrijf wat jouw dienst betekent voor klanten. Durf jij je klanten iets
te beloven?
✓ Klanten willen weten waarom jij zo goed bent in je beroep. Vertel dus
over je succesverhalen. Referenties werken uitstekend: vraag aan een
klant of je zijn of haar naam bij een succesverhaal mag zetten.
✓ Met welke woorden zoeken jouw klanten naar jouw website? Verwerk
de belangrijkste kernwoorden in links, teksten en titels om je
vindbaarheid op het web te verbeteren.

De beste vertelwijze
✓ Bepaal wie jouw klant is, leef je in en bedenk de tone-of-voice. Hoe
wil je overkomen: zakelijk, gezellig of krachtig?
✓ Maak korte zinnen en behandel maximaal één onderwerp per alinea.
✓ Gebruik betekenisvolle en korte tussenkoppen. Durf stelling te
nemen, stel een vraag en dek vooral de lading.
✓ Schrijf helder en direct. Mensen zijn niet nieuwsgierig maar willen
antwoord.

✓ Gebruik een krachtig onderschrift voor afbeeldingen, dat past bij de
tekst en afbeelding. Deze worden eerder gelezen dan een stuk tekst.
✓ Houd de afbeeldingen op een grootte van 300kb. Gebruik voor logo’s,
iconen en afbeeldingen een PNG bestand en voor foto’s een JPG.

Vrijblijvend gesprek?
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