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De score is 42/100

SEO Content

Title Экспертиза проектов и смет в Ростове-на-Дону | Экспертиза и Ко

Lengte : 62

Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.

Description ООО Экспертиза и Ко оказывает услуги по негосударственной
экспертизе проектов в Ростове-на-Дону и Ростовской области. У
нас низкие цены, комплексный подход, профессионализм, четкие
сроки. Заказ по ☎ +7(903)406-08-77.

Lengte : 216

Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces
included) moeten bevatten.

Keywords негосударственная экспертиза проектов, экспертиза проектов,
проверка достоверности смет, экспертиза разделов проектной
документации

Goed, uw bevat meta keywords.

Og Meta Properties Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken
het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.

Headings H1 H2 H3 H4 H5 H6
1 10 11 0 0 0

[H1] EXPERTISE & COUNSELING
[H2] экспертиза проектов и смет
[H2] Экспертиза проектной документации
[H2] Экспертиза проектов и смет
[H2] Негосударственная экспертиза проектов
[H2] Экспертиза инженерных изысканий
[H2] Экспертиза отдельных разделов проекта
[H2] Негосударственная экспертиза смет
[H2] Проверка достоверности смет
[H2] Экспертиза сметной документации
[H2] Строительная экспертиза
[H3] +7 (903) 406-08-77
[H3] +7 (903) 401-45-84



SEO Content

[H3] ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
[H3] НАШИ УСЛУГИ
[H3] КОГДА НУЖНА ЭКСПЕРТИЗА?
[H3] АККРЕДИТАЦИИ
[H3] ПРЕИМУЩЕСТВА
[H3] НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
[H3] ПУБЛИКАЦИИ
[H3] КОНТАКТЫ
[H3] РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ РЕГИОНАМИ РОССИИ

Afbeeldingen We vonden 17 afbeeldingen in de pagina.

17 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat
zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de
afbeeldingen is.

Text/HTML Ratio Ratio : 4%

De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat
uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.

Flash Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.

Iframe Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content
niet kan worden geïndexeerd.

SEO Links

Herschreven URL Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!

Underscores in de
URLs

We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken
moeten gebruiken ten behoeven van SEO.

In-page links We vonden een totaal van 10 links inclusie 0 link(s) naar bestanden

Statistics Externe Links : noFollow 0%

Externe Links : doFollow 0%

Interne Links 100%



In-page links

Ankertekst Type samenstelling

ГЛАВНАЯ Intern doFollow

ЭКСПЕРТИЗА Intern doFollow

УСЛУГИ Intern doFollow

КОНТАКТЫ Intern doFollow

Нормативная документация Intern doFollow

Разновидности экспертиз в сфере строительства Intern doFollow

Экспертиза проектно-сметной документации — для чего
она проводится?

Intern doFollow

Проверка смет на предмет обоснованности и
достоверности расчетов

Intern doFollow

Как осуществляется экспертиза проектов? Intern doFollow

Актуальность негосударственной экспертизы Intern doFollow

SEO Keywords

Keywords Cloud экспертиза всеми регионами
проектов работаем infoekspert-rru
ростов-на-дону      vk vkexko смет

Keywords Consistentie

Keyword Content Title Keywords Description Headings

экспертиза 3

смет 2

ростов-на-дону 2

проектов 2

infoekspert-rru 1

http://ekspert-r.ru/


Bruikbaarheid

Url Domein : ekspert-r.ru
Lengte : 12

Favicon Erg slecht. We hebben geen favicon icoon gevonden. Deze trekken de
aandacht van bezoekers in de regel.

Printbaarheid Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.

Taal Er is geen taal ingesteld. Gebruik deze gratis meta tags generator om
de taal van uw website mee in te stellen.

Dublin Core Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document

Doctype HTML 5

Encoding Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.

W3C Validiteit Fouten : 69
Waarschuwingen : 6

E-mail Privacy Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte
tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-
mailadressen te verbergen voor spammers.

Niet ondersteunde
HTML Niet ondersteunde tags Voorkomende

<font> 9

<center> 1
We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML,
we adviseren u deze te verwijderen.

Speed Tips
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.

Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.

Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4).

Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript
bestanden.

Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.



Document

Mobile

Mobile Optimization
Apple Icon

Meta Viewport Tag

Flash content

Optimalisatie

XML Sitemap Ontbrekend

Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.

Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan
extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van
wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om
de site intelligenter te doorzoeken.

Robots.txt Ontbrekend

Uw website heeft geen robots.txt bestand - wat problematisch kan zijn.

Een robots.txt bestand laat u toe om de toegang voor
zoekmachinerobots te beperken en voorkomt ook toegang tot
specifieke directory's en pagina's Het geeft ook aan waar de XML
sitemap te vinden is.

Analytics Ontbrekend

We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website
geplaatst.

Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te
meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben
en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
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