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SAMENVATTING

SEMrush, marktleider in online marketing software, en Majestic, een Britse leverancier van een van

de grootste backlink databases ter wereld, hebben aangekondigd dat de Majestic backlink

databases vanaf nu geïntegreerd zijn met de Backlink Audit tool van SEMrush. Deze samenwerking

maakt het mogelijk nog diepgaandere backlink analyse uit te voeren, veel uitgebreider nog dan

vergelijkbare backlink analyse tools.

“Deze samenwerking is een echte win-win voor linkbuilding professionals,” zegt Oleg Shchegolev,
SEMrush CEO en mede-oprichter . “We zijn feitelijk de twee marktleiders op het gebied van SEO die
samen backlink auditing naar een volgend niveau hebben getild. We zijn ervan overtuigd dat dit het
begin is van een lange samenwerking die ons werkveld flink opschudt.”

Om gebruik te maken van deze integratie moeten gebruikers zowel een SEMrush als een Majestic
account hebben. Op de Backlink Audit tool van SEMrush kunnen gebruikers dan via OpenApps
technologie op de Majestic database inloggen en aan de slag gaan.

“Het was nooit de ambitie van Majestic om een volledige SEO toolbox te ontwikkelen. Vandaar dat
we onze API via licensering open hebben gesteld voor alles-in-een oplossingen,” vertelt Dixon Jones,
de CMO van Majestic. “SEMrush is langer actief in onze industrie dan wie dan ook en heeft zo zijn
eigen bronnen voor link data. We weten uit ervaring dat het lastig is om link data op te schalen. Als
wij ons daarop blijven focussen, dan kan SEMrush zich concentreren op het optimaliseren van de
ervaring voor eindgebruikers. Ik zie dan ook geenwrijving en onze strategie blijft hetzelfde, ook al kan
ik me voorstellen dat sommigen verbaasd zullen zijn over deze samenwerking.”
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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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