
 
 

Beste Relatie, 

 

Met de NEGESO NEWSFLASH informeren wij onze 

relaties over nieuwe ontwikkelingen. In deze 

nieuwsbrief informeren wij u graag over wat wij 

hebben geleerd van enkele recente SEO 

projecten, waaronder een Google Places Zakelijke  

vermelding voor een hoge Google notering en de 

vernieuwde Flipbook Module. 

 

 

Dear Reader, 

 

With the NEGESO NEWSFLASH we inform our 

relations of new developments. In this newsletter 

we would like to inform you about what we have 

learned from several recent SEO projects, such as a 

Google Places for Business entry for a high Google 

ranking, and our updated Flipbook Module. 

 

SEO & GOOGLE PLACES ZAKELIJKE VERMELDING 

 

Recentelijk hebben wij voor diverse klanten SEO 

zoekmachineoptimalisatie projecten uitgevoerd, 

waarbij uitstekende resultaten zijn gerealiseerd: 

deze klanten staan nu met meerdere pagina’s op 

de eerste pagina in Google Zoeken met vele 

keywords die voor hun business belangrijk zijn. 

 

 

Recently, we have done search engine optimization 

(SEO) projects for several customers. We have 

obtained excellent results: these clients now have 

multiple webpages on the first page in Google 

Search for many keywords that are important to 

their business. 

 

Een vermelding in Google Places Zakelijk draagt 

sterk bij aan een hoge Google positie. 

 

Having an entry in Google Places for Business is 

highly beneficial for a high Google ranking. 

 

 
 

Google Places Zakelijk is de online bedrijvengids 

van Google. Wanneer u een vermelding heeft 

worden uw bedrijfsgegevens getoond in Google 

 

Google Places for Business is Google’s online 

business directory. If your company is listed, your 

company’s data will show up in Google Search, 



Zoeken, Google Maps en Google+, op PC en op 

mobiele apparaten. Een gevalideerde vermelding 

in Google Places Zakelijk geeft uw website meer 

autoriteit en dit draagt bij aan een hogere 

notering in Google Zoeken.  

 

Google Maps and in Google+, on PC and on mobile 

devices. A validated entry in Google Places for 

Business gives your website more authority; this 

contributes to a higher ranking in Google Search. 

 

Een vermelding in Google Places Zakelijk is gratis. 

U kunt uw aanmelding indienen op: 

https://www.google.nl/business/placesforbusines

s/ 

Hiervoor hebt u een Google account nodig. 

Google controleert uw aanmelding met een 

briefkaart of een geautomatiseerd telefoon-

systeem. 

 

A listing in Google Places for Business is free of 

charge. You can submit your application at: 

https://www.google.com/business/placesforbusine

ss/ 

You’ll need a Google account for this. Google will 

validate your application using a postal card or an 

automated telephone system. 

 

Bij SEO kunt u veel zelf doen, bijvoorbeeld 

keyword analyse, meta tags of paginateksten 

optimaliseren of backlinks maken. Op onze 

website vindt u meer informatie over het Negeso 

SEO 3-Stappenplan. Negeso kan ook uw 

zoekmachineoptimalisatie voor u verzorgen. 

 

With SEO, there are many things that you can do 

yourself, such as keyword analysis, optimizing meta 

tags and the texts on your webpages, or making 

backlinks. Please visit our website to read more 

about our Negeso SEO 3 Step Plan. Negeso is also 

available to do your search engine optimization. 

 

Wilt u meer weten de Negeso uw SEO diensten of 

wilt u Negeso de Google Places Zakelijke 

vermelding voor u laten verzorgen? 

 

Bel 030 - 80 80 203 

 

Would you like more information about our Negeso 

SEO services, or would you like Negeso to take care 

of your Google Places for Business entry? 

 

Call +31.30 - 80 80 203 

VERNIEUWDE FLIPBOOK MODULE 

 

De PDF Flipbook Module van Negeso W/CMS is 

onlangs vernieuwd. Klik op het voorbeeld 

hieronder om de Flipbook te bekijken: 

 

 

We have recently updated the PDF Flipbook 

Module of Negeso W/CMS. Click on the example 

below to view the flipbook: 

 
 

Uw bezoekers kunnen uw brochure lezen zonder 

uw website te verlaten. Een PDF programma is 

niet nodig op de PC of apparaat. 

 

Your visitors can read your brochure without leaving 

your website. There is no need to have a PDF reader 

application installed on the PC or device. 



  

Naast een restyling is de Negeso Flipbook module 

nu ook compatible met Apple’s iPad en iPhone. De 

Flipbook maakt geen gebruik van Adobe Flash, 

waardoor het op vrijwel elk apparaat en browser 

werkt. De Flipbook Module is volledig 

geïntegreerd in het CMS van Negeso en er is 

uiteraard geen extern abonnement nodig. 

 

The Negeso Flipbook has been restyled and has 

been made compatible with Apple’s iPad and 

iPhone. The Flipbook does not use Adobe Flash: it 

works on virtually any device and browser. The 

Flipbook module is completely integrated into 

Negeso’s CMS, and naturally requires no external 

subscription. 

 

Hebt u reeds de Flipbook Module en wenst u een 

gratis update: bel 030 - 80 80 203! 

 

If you’ve already got the Flipbook module and wish 

a free update: please call +31.30 - 80 80 203! 

 

Wilt u ook uw website maken met de Flipbook 

module van het Negeso content management 

systeem, lees dan meer op http://www.negeso-

cms.nl/website_maken_nl.html.  

 

Bel 030 - 80 80 203! 

  

Would you also like to have the Flipbook module in 

your website? 

Call +31.30 - 80 80 203! 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Negeso W/CMS 

 

support@negeso.com 

+31.30 80 80 203 

www.negeso-cms.nl  

Negeso and SiteMentrix are brands of ICT 

Waterproof B.V.  Op alle aanbiedingen, 

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten zijn onze 

algemene voorwaarden van toepassing. Alle 

prijzen zijn in Euros en exclusief BTW. 

 

 

Best regards, 

 

Negeso W/CMS 

 

support@negeso.com 

+31.30 80 80 203 

www.negeso-cms.com  

Negeso and SiteMentrix are brands of ICT 

Waterproof B.V. Our terms and conditions apply to 

all offers, agreements and legal relationships. All 

prices are in Euros and exclude VAT. 

 

Wilt u zich uitschrijven, stuur dan een e-mail aan 

support@negeso.com. 

You can unsubscribe by sending an e-mail to 

support@negeso.com. 

 


