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O resultado é de 47/100

Conteúdo SEO

Título

SERMSTARS &#8212; Рейтинг SERM- агентств
Cumprimento : 40
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição

Цель рейтинга SERM- компаний SERMSTARS — это обеспечение
рынка максимально объективной, прозрачной информацией и
оценкой в направлении управления репутацией, SERM, ORM
Cumprimento : 167
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres
(incluíndo espaços).

Palavras-chave

serm, orm, serm агентство, serm компании, реакламное агентство
serm, управление репутацией, репутационное агентство
Perfeito, a página contém palavras-chave META.

Propriedades Og
Meta

Cabeçalhos

Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
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Conteúdo SEO
[H3] 7|
[H3] 8|
[H3] 9|
[H3] 10|
[H3] Проголосуйте за ваше агентство!
[H3] Поможем в выборе подрядчика
[H3] Отличие от ORM
[H4] Ашманов и партнёры
[H4] IPiaR
[H4] Kokoc
[H4] СоцМедиаМаркетинг
[H4] Reputation Lab
[H4] Reputazzi
[H4] Nectarin
[H4] Не хватает компетенций в SERM
[H4] Не ориентируетесь в бюджетах
[H4] Не знаете игроков
[H5] Мы стремимся к тому, чтобы предоставить максимум
прозрачной информации об отрасли управления
репутацией, об игроках рынка, их технологиях и
инструментарии, а также, помочь выбрать заказчику их
подрядчика.
[H6] sidorinlab.ru
[H6] ashmanov.com
[H6] ipiar.ru
[H6] kokoc.com
[H6] socmediamarketing.ru
[H6] reputationlab.ru
[H6] reputazzi.com
[H6] nectarin.ru
[H6] НАВИГАЦИЯ
Imagens

Encontrámos 16 imagens nesta página.
4 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar
texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem
melhor o conteúdo das suas imagens.

Rácio Texto/HTML

Rácio : 0%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15
porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar
mais conteúdos em forma de texto.

Flash

Iframe

Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO
Reescrita de URL

Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!

Underscores (traços
inferiores) nas URLs

Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas
suas URLs.

Ligações para a
própria página

Encontrámos um total de 15 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics

Ligações externas : noFollow 0%
Ligações externas : Passa sumo 66.67%
Ligações internas 33.33%

Ligações para a própria página
Âncoras

Tipo

Sumo

sidorinlab.ru

Externas

Passa sumo

www.demis.ru

Externas

Passa sumo

www.rebooster.ru

Externas

Passa sumo

ashmanov.com

Externas

Passa sumo

ipiar.ru

Externas

Passa sumo

kokoc.com

Externas

Passa sumo

socmediamarketing.ru

Externas

Passa sumo

reputationlab.ru

Externas

Passa sumo

reputazzi.com

Externas

Passa sumo

nectarin.ru

Externas

Passa sumo

Главная

Internas

Passa sumo

Рейтинг SERM- агентств

Internas

Passa sumo

Методология

Internas

Passa sumo

ГОЛОСОВАТЬ

Internas

Passa sumo

Подбор подрядчика

Internas

Passa sumo

Palavras-chave SEO
Núvem de palavraschave

Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave

Conteúdo

Título

Palavraschave

Descrição

Cabeçalho
s

Usabilidade
Url

Domínio : sermstars.ru
Cumprimento : 12

Favicon

Ótimo, o site tem um favicon.

Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua

Otimo! A língua declarada deste site é ru.

Dublin Core

Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento
Tipo de Documento

HTML 5

Codificação

Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.

Validação W3C

Erros : 1
Avisos : 101

Privacidade do Email

Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!

HTML obsoleto

Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

Documento
Dicas de Velocidade

Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais
que 6).
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip.

Dispositivos Móveis
Otimização para
dispositivos móveis

Icon Apple
Meta Viewport Tag
Conteúdo Flash

Otimização
XML Sitemap

Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
http://sermstars.ru/sitemap.xml
http://sermstars.ru/wp-sitemap.xml

Robots.txt

http://sermstars.ru/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.

Analytics

Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de
atividade.
Google Analytics
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