WWW.PEDICUREGEZOCHT.NL
Pedicuregezocht.nl, een goedkoop en makkelijk effectieviteitskanon voor u onder
onlinemarketingkanalen. Als iemand op zoek is naar een pedicure en kent niet direct iemand
die hem/haar in die zoektocht zou kunnen helpen? Wat doet men dan? Dan gaat men naar
Google! Men gaat niet naar Facebook of naar Instagram om een pedicure te zoeken.
Niemand opent hiervoor social media. Denk er maar eens over na. Wanneer iemand een
pedicure zoekt, begint men de zoektocht bijna altijd in Google! U kunt pedicuregezocht.nl
zien en gebruiken als een fulltime verkoopmedewerker die u totaal geen tijd en bijna geen
geld kost!
U heeft geen geld en tijd voor het onderhouden van een eigen website? Dan is een
registratie op www.pedicuregezocht.nl misschien iets voor u? U heeft op deze website een
vermelding plus een eigen webpagina in eigen beheer waarop u in 300 woorden kunt
schrijven wat en wie u bent. Waarom men voor uw praktijk moet kiezen? Wat uw
belangrijkste behandelingen zijn. Hierdoor, en naast het invoeren van uw plaatsnaam en
foto`s van uw praktijk en/of behandelingen, bent u door Google snel te vinden.
Straks of nu geslaagd? Registreer uw praktijk ook op www.pedicuregezocht.nl Deze
moderne en professionele website is mobiel- en iPadvriendelijk. Wij maken regelmatig
gezamenlijk en GRATIS reclame voor uw praktijk! Samen staan we sterk!

Deze website is dus uniek en biedt u als enige een eigen webpagina met een eigen
URL/landingspagina waardoor u snel via Google gevonden wordt. Mensen die een pedicure
nodig zijn of een voetspecialist zoeken tegenwoordig in de eerste instantie altijd via
Google. Uw praktijk met een eigen webpagina is overal zichtbaar en bereikbaar. U vergroot
uw naamsbekendheid en bent op internet snel te vinden!

U promoot dan toch ook op deze professionele website uw bedrijf of salon?
Voor meer informatie gaat u naar www.pedicuregezocht.nl.
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