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Word zelf een SEO professional!
Wij helpen jou om de kneepjes van het vak te leren wat
betreft SEO. Het is een één daagse workshop waarin
alle geheimen van SEO aan de oppervlakte worden
gebracht. Deze wordt uiteraard toegepast op de eigen
situatie van het bedrijf en bestaande cases. Dit zorgt

voor praktische voorbeelden, inspiratie en kun je direct
aan de slag met de eigen website. Tijdens de training
krijg je optimale begeleiding, ontvang je een SEO reader
en het certificaat ”SEO getraind door 2Bfound”.

Trainingssoorten
De SEO training bieden wij aan in drie verschillende vormen.
Namelijk:
Reguliere training
Deze trainingsvorm vindt maandelijks plaats bij ons op
kantoor in Dordrecht van 10:00 tot 16:00 uur. De specifieke
data vind je op onze website. Hier kunnen maximaal 4
deelnemers aan deelnemen. De kosten hiervan bedragen
€495,- p.p. incl. drinken en lunch.
1 op 1 training

Inhoud SEO training
1.

SEO introductie

2.

Zoekwoordenanalyse

4.

Off-page SEO

5.

SEO tips en tools

3.

On-page SEO

Bij een 1 op 1 training krijg je directe begeleiding van onze
SEO trainer. Indien gewenst kunnen wij de training op maat
maken op basis van je wensen. Deze trainingsvorm geven

wij zowel bij 2Bfound op kantoor als bij het bedrijf op locatie.
Verder is de rest vrij in te vullen. De kosten zijn afhankelijk
van de inhoud van de training, de duur en locatie. Vraag een
offerte aan voor meer informatie.
Incompany training
Een incompany training is een op maat training die wij geven
bij het bedrijf op locatie. Ideaal als het gaat om een (grote)

De trainer
De training wordt gegeven door Wilfred Stomp; een

groep mensen. Ook hierbij geldt dat de kosten afhankelijk
zijn van de inhoud, duur, de locatie en het aantal deelnemers.
Vraag tevens een offerte aan voor meer informatie.

ervaren online marketing specialist en tevens eigenaar
van 2Bfound. Daar heeft hij reeds vele SEO trajecten
succesvol heeft opgezet en onderhouden voor zowel
kleine als grote bedrijven. Deze workshop is dan ook

Voordelen van een training bij 2Bfound
▪

naar eigen inzicht opgezet. Hij gaat jou tijdens de

Je ontvangt een gratis SEO white paper: ’12
eenvoudig toepasbare SEO tips’

workshop gericht adviseren over hoe je zelf je website

▪

kunt positioneren binnen Google.

Tijdens de training direct aan de slag met je website

▪

Persoonlijke begeleiding door een ervaren trainer

▪

Combinatie van strategie en praktijk, gericht op het
MKB

▪

De trainingen van 2Bfound wordt gemiddeld
beoordeeld met een 8.9!

Vragen?
Indien je nog vragen hebt, graag meer informatie wenst
en/of een offerte wilt aanvragen, neem dan contact op met
Wilfred via wilfred@2bfound.nl of 078-8445271.
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