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SEO obsah

Title

Ziskejklienty.cz
Délka : 16
Délka Title by měla být mezi 30 a 65 znaky (včetně mezer).
Znalostní báze: Jak napsat ideální Title tag

Description

Ziskejklienty.cz a rozběhni své podnikání
Délka : 41
Délka Meta Description by měla být mezi 70 a 160 znaky (včetně
mezer). U velkých portálů a eshopů se někdy Meta Description
neuvádí. Robot pak sám vybere úryvek textu z obsahu stránky a uvede
jej jako Meta Description. Pokud máte menší, nebo středně velký web,
doporučujeme Meta Description vyplnit, můžete tím ovlivnit míru
prokliku v SERPu.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Description

Klíčová slova

najdi, klienty, získej, podnikaní, obchod, zákazníci, zakázky
Stránka sice obsahuje Meta Keywords, ale Google tyto meta tagy
ignoruje. Pokud v Meta Keywords uvádíte svá cílená klíčová slova,
můžete tím jen radit své konkurenci.
Znalostní báze: Matt Cutts o Meta Keywords

Robots.txt

Soubor robots.txt buď neexistuje, obsahuje chybný název, nebo je
uložen mimo výchozí (root) adresář.
Kontrola umístění: http://ziskejklienty.cz/robots.txt
Nástroj pro detailnější validaci robots.txt

Og Meta vlastnosti

Stránka nevyužívá výhod Og nastavení (Open Graph). Díky tomu
neovlivníte, jak Vás Facebook vidí.

SEO obsah
Znalostní báze: Jak nastavit OG protokol pro Facebook
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Starý test. Spusťte znovu testování, nadpisy už umíme otestovat lépe.
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Jak je to u nás?
Zaujměte do 20 vteřin
Získejte klienty
Design
Snižte náklady
O nás
Jsme na sociálních sítích
Stránky
newspaper templates - theme rewards
Český občan týdně stráví na internetu 15 hodin
Průměrný čech stráví 8 hodin týdně získáváním informací.
Průměrný čech stráví 5 hodin týdně zábavou
Průměrný čech stráví 2 hodiny týdně nakupováním.

Zobrazit Schovat
Obrázky

Objevili jsme 8 obrázků na webu.
Není vyplněno 5 alt tagů. Přidejte alt tagy ke všem důležitým
obrázkům, aby je mohly vyhledávače zaindexovat.
Znalostní báze: Jak nastavit alt tag pro obrázek

Poměr Text/HTML

Míra : 1%
Poměr textu vůči HTML kódu je pod hodnotou 15%. Přidejte na stránku
více textu. Pokud vsázíte hlavní stránkou na grafiku, je to Váš boj, ale
pro SEO to výhra nebude.

Flash

Iframe

V pořádku, stránka neobsahuje Flash.

V pořádku, stránka neobsahuje iFrame.

SEO odkazy
Přepisování URL

V pořádku. URL odkazy vypadají dobře.

SEO odkazy

Podtržítka v URL

V pořádku, URL neobsahuje podtržítka.
Matt Cutts o Underscores Vs. Dashes in URLs

Odkazy ve stránce

Nalezli jsem celkem 10 odkazů obsahujících 0 odkazů na soubory.

Statistics

Externí odkazy : Ne (nofollow) 0%
Externí odkazy : Ano (follow) 30%
Interní odkazy 70%

Odkazy ve stránce
Anchor

Typ

Povolení
k procházení
odkazů roboty

Kontakt

Interní

Ano (follow)

Více zde

Interní

Ano (follow)

-

Externí

Ano (follow)

-

Externí

Ano (follow)

Ceník

Interní

Ano (follow)

Mapa stránek

Interní

Ano (follow)

Objednávkový formulář

Interní

Ano (follow)

Portfolio

Interní

Ano (follow)

Úvod

Interní

Ano (follow)

newspaper templates - theme rewards

Externí

Ano (follow)

SEO keywords
Hustota klíčových
slov

zavolejte nás kontaktujte nám
zpráva e-mail (povinné) váš

Konzistence klíčových slov
Klíčové slovo

Obsah

e-mail

1

(povinné)

1

zpráva

1

váš

1

nám

1

Title

Klíčová
slova

Description

Hlavní
nadpisy

Nastavení vzhledu
Url

Doména : ziskejklienty.cz
Délka : 16

Favicon

V pořádku, stránka obsahuje favicon.
Umístění: http://hrejsklidem.cz/ziskejklienty/wpcontent/uploads/2014/05/favicon-2.ico
Creare o Favicon

Snadný tisk

Web neobsahuje CSS pro optimalizovaný tisk.
Znalostní báze: Jak optimalizovat web pro tisk

Jazyk

V pořádku, stránka deklaruje jazyk en.

Obsah dokumentu
Doctype

HTML 5

Encoding

V pořádku, deklarovaný charset je UTF-8.

W3C validita

HTML (errors - chyby) : 5
HTML (warnings - varování) : 1
Konkrétní chyby v HTML zjistíte přes Markup Validation Service
Chyby v kaskádových stylech (CSS) zjistíte přes CSS Validation Service

Obsah dokumentu
Email soukromí

V pořádku, email adresy buď na hlavní straně nejsou, nebo jsou již
proti spam robotům zabezpečeny.
Znalostní báze: Jak ochránit emaily před spamem

Zastaralé HTML

Tipy pro zrychlení

V pořádku, stránka neobsahuje zastaralé HTML tagy.

V pořádku, stránka neobsahuje nested tabulky.
Stránka obsahuje inline styly.
Stránka obsahuje velké množství CSS stylů (více než 6).
Stránka obsahuje velké množství JS souborů (více než 20).

Mobilní optimalizace
Mobilní optimalizace

Optimalizace pro retina display
Meta Viewport Tag
Flash obsah.
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