
SEMrush voegt 35.000.000 Nederlandse keywords toe
Onderdeel van 100e update van 2016
15 DECEMBER 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

SEMrush, een van ‘s werelds meest gebruikte alles-in-een platformen voor digitale marketing

professionals, heeft de 100e update van dit jaar uitgebracht. Binnen deze update zijn ook 35 miljoen

Nederlandse keywords toegevoegd aan de SEO Keyword Magic Tool. Deze nieuwe keywords

stellen gebruikers in staat om veel meer met hun data te doen om zo effectievere online

marketingcampagnes te ontwikkelen. Van elk van de 35 miljoen keywords kunnen gebruikers een

interessante details analyseren, zoals Volume, Clicks en keyword complexiteit. Hierdoor wordt het

stukken makkelijker om de juiste keywords voor je campagne te selecteren. Momenteel heeft

SEMrush wereldwijd meer dan 1 miljoen gebruikers.

Over de afgelopen acht jaar heeft SEMrushvoortdurend verbeteringen doorgevoerd om de
gebruikerservaring te verbeteren en nieuwe features toe te voegen. Sinds 2015 heeft het bedrijf zich
het ambitieuze doel gesteld om volledig te transformeren naar een software marketing suite (SAAS).
Dit wordt gevoed door de vraag vanuit de markt. Door de toenemende druk om een transparente
ROI, competitive benchmarking, uitgebreide analyse en slim gebruik van big data is de wens om tijd
en geld te besparen groter dan ooit. De vraag naar een simpel systeem dat al deze functionaliteiten
bundelt is groter dan ooit.

Dit was de aanleiding voor meer dan 100 updates van de SEMrush toolkit in 2016, waaronder de
introductie van 8 nieuwe tools: Brand Monitoring, Backlink Audit, Traffic Analytics, PPC Keyword,
Organic Traffic Insights, Lead Generation, Content en SEO Keyword Magic tools. Het aantal tools is
hiermee in een jaar tijd met meer dan 50% gestegen.

De 100e en tevens belangrijkste update, de SEO Keyword Magic Tool, ging deze maand live en
bracht 35,000,000 keywords naar de Nederlandse database. Deze update komt op een belangrijk
moment voor SEMrush in Nederland vanwege de zeer competitieve markt waarin de vraag naar
complete marketing oplossingen onder marketeers in Nederland zeer groot is.

De SEO Keyword Magic Tool is ontworpen om research naar keywords efficiënter te maken.
Gebruikers kunnen tot 1 miljoen keywords naar één enkel bestand exporteren, deze vervolgens
groeperen naar niches, om zo uiteindelijk een grondige analyse te maken voor een slimme keyword
strategie. Hiermee kan men de concurrentie een stap voor blijven.

https://goo.gl/LCp3aJ
https://goo.gl/znQEzz


SEMrush is zich ervan bewust dat bedrijven zich niet langer op één markt concentreren maar in de
planfase al rekening houden met expansie naar meerdere markten. Dit zie je terug in de toename
van het aantal keywords op regionaal niveau: SEMrush voegt een flink aantal nieuwe keywords toe
aan haar databases in 20 landen die gezamenlijk nu tweemaal zoveel keywords hebben als enkele
maanden terug (USA - 160,000,000 keywords, UK - 80,000,000 keywords, alle Europese landen – tot
wel 80,000,000 keywords per land).

CITATEN

"We houden de prestaties van onze SEMrush toolkit goed in de gaten. Het is erg belangrijk
voor ons om in staat te zijn aanpassingen door te voeren die zijn gebaseerd op wensen van
onze klanten en de veranderende vraag vanuit de markt. De 100 updates van dit jaar bewijzen
de inzet van het team hier. In 2017 zijn we van plan ons portfolio van tools verder uit te
breiden om onze klanten in Nederland nog beter van dienst te zijn."
— Oleg Shchegolev, CEO en Founder van SEMrush.

AFBEELDINGEN

Grayling
Niels Broekhof 

T. +31 (0) 20 575 4008 

M. +31 (0) 6 303 749 30 

Niels.Broekhof@grayling.com

CONTACTPERSONEN



http://semrush.pr.co/images/232335
mailto:Niels.Broekhof@grayling.com
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsemrush.pr.co%2F140618-semrush-voegt-35-000-000-nederlandse-keywords-toe
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fsemrush.pr.co%2F140618-semrush-voegt-35-000-000-nederlandse-keywords-toe&title=SEMrush+voegt+35.000.000+Nederlandse+keywords+toe&summary=SEMrush+voegt+35.000.000+Nederlandse+keywords+toe&source=SEMrush
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fsemrush.pr.co%2F140618-semrush-voegt-35-000-000-nederlandse-keywords-toe&text=SEMrush+voegt+35.000.000+Nederlandse+keywords+toe&via=&related=prdotco


OVER SEMRUSH

www.semrush.com

SEMrush is acompetitive research and business intelligence software that provides data andanalysis on paid and
organic search, website’s SEO, social media andlink-building activities worldwide. On top of being a powerful
competitiveanalysis toolkit, SEMrush offers necessary features to help companies optimizetheir own online
presence, such as its Site Audit, SEO Ideas, Content and BrandMonitoring tools. SEMrush has 30 databases for
29 countries.
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