Statistieken website wesepe.nl 2017
MAAND
PER MAAND
Gemiddeld hebben we per
maand 1500 unieke personen
die onze website bezoeken.
Deze mensen komen samen
gemiddeld 7358 keer per maand
terug. Al deze terugkerende
mensen bekijken per maand met
z’n allen gemiddeld zo’n 6000
pagina’s op wesepe.nl!
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NIEUWE LOOKS
Toen wesepe.nl werd vernieuwd hebben we het unieke bezoekersaantal dus verdubbeld. Dit zal
te wijten zijn aan de vele aandacht die we er op social media aan hebben geschonken. Nu maar
hopen dat al deze mensen in 2018 ook weer terugkomen om de site te bezoeken.
Korte uitleg bij de getallen
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BEZOEKEN EN UNIEKE BEZOEKERS?
“Een unieke bezoeker” is elke afzonderlijke persoon die onze website bezocht heeft.
“Een bezoeker” is elke keer dat die persoon je website bezoekt terugkomt.
Bij het getal achter de unieke bezoeker zie je dus alle mensen die onze site in 2017 of in
een specifieke maand hebben bezocht. Wanneer die persoon nog een keer terug is
gekomen om de site te bezoeken dan wordt dat bezoek meegerekend in het getal achter
bezoeken. Deze getallen kijken naar het IP-adres (het specifieke adres van je computer).
Wanneer je dus wesepe.nl ook via de computer op je werk bezoekt dan ben jij twee van
die unieke bezoekers. Lastig heh? Hopelijk begrijp je het een beetje
NOG MEER WEETJES EN CIJFERTJES VOOR DE LIEFHEBBER
- We hebben bezoekers uit Nederland, USA, Noorwegen, Frankrijk en Portugal.
- De nieuws/homepagina is met 11649 bezoekers de meest bezochte pagina, maar ook de
Vrouwen van Nu worden goed bezocht. Net als Labor, de Harmonie, De Nicolaas Concerten en
de Hunneruiters.
- 92% van de bezoekers komt op de site door wesepe.nl in te toetsen op de adresbalk
en 55% van deze bezoekers hebben wesepe.nl in hun favorieten staan. Ze hebben dus onze
site als bladwijzer toegevoegd aan hun internet browser. Goed bezig mensen!
- 6 % komt via een zoekmachine bij ons terecht
- de rest komt binnen via links op facebook en andere social media
- En we hebben 42 robots op bezoek gehad in 2017
ROBOTS??
Jep Robots! Zoekmachines zoeken met behulp van robots continu op het internet naar websites
en pagina’s. Zij zoeken relevante informatie, de zoekmachines indexeren deze en plaatsen ze in
een database. Via deze database worden o.b.v. zoekwoorden dan de relevante sites gekozen die
vervolgens worden getoond in de zoekresultaten van bijvoorbeeld Google.
I GOOGLED YOU
Dus, 6 procent komt via een zoekmachine binnen. Maar waar zoeken deze mensen dan naar?
Nou dat ga ik je vertellen. Met bovenaan het meest bezochte trefwoord:
- wesepe (uiteraard)

- ijsbaan wesepe
- schaatsen wesepe (men had er duidelijk zin in dit jaar)
- bouwbedrijf wesepe
- wesepe.nnl (schrijven blijft lastig)
- voetbaltournooi
- sixesday (sportief dorp dat we zijn!)

