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 CĂUTARE ORGANICĂ









 Pagina de Facebook  Nu a fost detectat

 Twitter  Nu a fost detectat

 Instagram  Nu a fost detectat

 Recenzii  Nu s-au găsit recenzii

 Text alternativ  Nu au fost găsite probleme

 Analiză  Google Analytics

 Link-uri eronate  Niciunul detectat

 Calitatea codului  Nu au fost găsite probleme

 Antete  Bine de nite

 Link-uri interne  Ne-optimizat

 Imagini  Optimizat

 Comportamentul
serverului

 Probleme detectate

 Hartă site  Valabil

 SSL  Probleme găsite

 Titluri şi descrieri  Incomplet

 Dimensiunea site-ului
web

 119+ pagini descoperite 
(5 pagini analizate)

 Viteza site-ului web  2.2 secunde

 Video  Nu a fost detectat

 Adecvat accesului de pe mobil  Optimizat

 Adecvat accesului de pe tabletă  Optimizat

 Date ale activităţii comerciale  Inconsistenţe detectate

 Listări locale  2 găsite 
(9 directoare căutate)

 Cuvinte cheie de conţinut  Probleme găsite

 A şare reclame  Niciunul detectat

 AdWords  Nu a fost detectat

 Cuvinte cheie AdWords  Niciunul detectat

 Referinţe organice  1.500 / lună (aproximativ)

 Termeni de căutare  asomator porci, cizme albe,
electrosocuri profesionale, masina
de umplut carnati, frigider dublu,
abator porci

 Cantitatea de conţinut  567 cuvinte pe 5 pagini

 Legături inverse  10 site-uri web (aprox)

 Ultima actualizare  318 zile în urmă

 Vechimea domeniului  Imposibil de analizat

 Producător  Nu a fost detectat
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Recomandări

Luați în considerare o campanie de publicitate prin AdWords.

Ideal pentru companiile care doresc mai mulţi vizitatori pe site, prin urmare mai mulți clienți.
Veţi plăti numai atunci când persoanele dau clic pe una dintre reclame.

Rezultatele sunt uşor de măsurat.

Analiza acoperă numai RO din reclame. Datele sunt estimate dintr-o combinaţie de surse terţe folosind o mostră de rezultate ale motorului de căutare. Site-urile web cu bugete mai
mici pentru AdWords au mai puține șanse să e detectate.

Sources:   

AdWords

Acest site web nu pare să folosească Adwords, cel mai popular mod de a face reclamă online.

AdWords puts adverts into Google search results. You choose the search terms you wish to appear for. This makes AdWords a highly e ective
way of targeting interested customers directly.
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Issues found

Una sau mai multe pagini din acest site al organizaţiei nu era deservit folosind compresia GZIP.

GZIP micşorează şierele site-ului înainte de a le trimite pe internet pentru a reduce timpul de încărcare al unei pagini web.

Compresia GZIP vă oferă un avantaj instantaneu şi este uşor de activat pe multe site-uri.

Site-ul acestei organizaţii este duplicat pe http://tehnofood.ro şi http://www.tehnofood.ro.

Desi majoritatea oamenilor le considera ca ind aceleaşi, acestea sunt site-uri diferite din punct de vedere tehnic.

Motoarele de căutare sancţionează conţinutul care apare pe mai mult de un site web.

Site-ul web al acestei organizaţii poate fi încărcat cu sau fără SSL.

SSL este o metodă standard pentru stabilirea unei conexiuni securizate între un site şi vizitatorii săi.

Băncile si magazinele online utilizeată SSL pentru a proteja informaţiile personale.

Site-urile care folosesc SSL pe tot parcursul sunt susceptibile să apară mai sus în rezultatele de căutare Google.

Dacă un site web are SSL, vizitatorii va trebui să îl folosească.

Recomandări

Asiguraţi-vă că serverul dvs. web este configurat în mod optim.

Un server con gurat corect poate ajuta la îmbunătăţirea ierarhizării motorului de căutare.

Site-urile web care utilizează compresia GZIP au tendinţa de a avea timpi mai mici de încărcare.

Comportamentul serverului

Con gurarea serverului web al acestei organizaţii poate avea un impact asupra ierarhizării motorului de căutare şi
asupra timpului de încărcare a site-ului.
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Recomandări

Luaţi în considerare utilizarea unui cont Instagram pentru a interacţiona cu clienţii dvs.

Instagram poate  folosit pentru a promova organizaţia dumneavoastră şi pentru a aduce un tra c mai mare pe site-ul dvs.

58% din companii constată o creştere a vânzărilor online prin utilizarea Instagram.

Instagram este deosebit de util pentru companiile care vând consumatorilor (B2C).

Ne-am uitat la site-ul acestei organizaţii şi nu am găsit un link valabil către un cont Instagram. Dacă organizaţia are un cont Instagram, dar acesta nu are link din site-ul web, noi nu îl
vom putea detecta.

Cont Instagram

Nu am putut găsi contul de Instagram al acestei organizaţii. Ar putea exista unul, dar dacă nu îl putem găsi,
probabil nici clienţii reali nu pot.

Conturile de Instagram sunt o metodă populară de a coopera cu clienţii online. Societăţile îşi pot face reclamă, pot derula promoţii şi pot
interacţiona cu clienţii lor prin intermediul Instagram.
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Expresii ţintă
Expresie Titlu Descriere Antete Text conținut

echipament industrial alimentar

echipament industrial alimentar romania

Issues found

Unele cuvinte cheie ţintă nu sunt menţionate deloc pe site-ul acestei organizaţii.

Includerea cuvintelor dvs. cheie ţintă pe site-ul dvs. este importantă dacă doriţi să apară în motoarele de căutare pentru acei termeni.

Este puţin probabil să ţi inclus în ierarhie pentru termeni pe care nu îi menţionaţi pe site-ul dvs.

Unele zone importante de conţinut nu dispun de cuvinte cheie ţintă.

Includerea cuvintelor dvs. cheie ţintă pe site-ul dvs. este importantă dacă doriţi să apară în motoarele de căutare pentru acei termeni.

Site-urile web conţin mai multe zone de conţinut, dintre care unele au o importanţă mai mare (precum rubricile).

Neincluderea cuvintelor cheie în ecare zonă de conţinut este o oportunitate ratată.

Recomandări

Actualizaţi conţinutul şi metadatele pentru site-ul dvs. în vederea includerii expresiilor dvs ţintă.

Cuvintele cheie ar trebui să apară în toate zonele de conţinut, precum titluri, meta descrieri şi rubricile, precum şi în conţinutul principal.

Fiecare expresie ţintă trebuie să e menţionată cel puţin o dată pe site-ul dvs.

Aveţi grijă să nu menţionaţi cuvintele cheie prea frecvent întrucât motoarele de căutare pot considera conţinutul dvs optimizat în mod
arti cial şi pot pune site-ul dvs pe lista neagră.

Cuvinte cheie de conţinut

Site-ul acestei organizaţii nu menţionează cuvintele sale cheie ţintă într-un mod e cient.
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Textul din link trebuie să descrie destinaţia şi să includă cuvinte cheie

Citiţi mai mult Citiţi tot meniul

Textul din link nu trebuie să facă trimiteri la acțiuni speci ce platformei precum "daţi click aici"

Daţi click aici  pentru a rezerva o masă Rezervă o masă

Linkurile cu diferite destinaţii trebuie să aibă un text diferit

Meniul de prânz: descarcă

Meniu de seară: descarcă

Descarcă meniul de prânz

Descarcă meniul de seară

Issues found

Unele linkuri de pe acest site utilizează acelaşi text dar indică locaţii diferite.

Folosirea aceluiaşi text pentru link-uri diferite ar putea face ca vizitatorii site-ului să devină confuzi.

Textul unic pentru link este mai potrivit pentru SEO.

Recomandări

Asiguraţi-vă că orice link de pe site-ul dvs. descrie destinaţia sa.

Link-urile bine de nite ajută vizitatorii să navigheze pe site-ul dvs.

Link-urile care conţin cuvinte cheie unice care descriu destinaţia link-ului poate ajuta SEO.

Link-uri interne

Unele dintre link-urile de pe site-ul acestei organizaţii nu sunt bine de nite.

LINKURI CORECTELINK-URI ERONATE VS
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Recomandări

Luaţi în considerare utilizarea unei pagini de Facebook pentru a interacţiona cu clienţii dvs.

Facebook este cea mai populară aplicaţie mobilă şi al doilea cel mai popular site.

72% dintre adulţii cu acces la internet folosesc Facebook.

936 milioane de persoane folosesc Facebook în ecare zi.

Ne-am uitat la site-ul acestei organizaţii şi nu am găsit un link către o pagină de Facebook valabilă. Dacă această societate nu are un link către o pagină de Facebook, noi nu o vom
putea detecta.

Source: 

Pagina de Facebook

Nu am putut găsi pagina de Facebook a acestei organizaţii. Ar putea exista una, dar dacă nu o putem găsi, probabil
nici clienţii reali nu pot.

Paginile de Facebook sunt o metodă foarte populară de a ține legătura cu clienţii şi posibilii clienți în mediul online. Societăţile îşi pot face
reclamă, pot derula promoţii şi interacţiona cu clienţii lor prin intermediul Facebook.
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78%
Nu există listare

11%
Incompatibil

11%
Corectare

Detalii furnizate TEHNO FOOD COM SERV SRL
STR. BALTITA nr. 4, Bucuresti, Bucuresti, Bucuresti, 041476
021 2560067

Director Detalii Nume Adresă Telefon

Foursquare Nu s-a găsit nicio înregistrare

Where To? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Navmii Nu s-a găsit nicio înregistrare

Facebook Nu s-a găsit nicio înregistrare

Cylex Tehno Food Com Serv SRL
Strada Verzisori Nr. 45, Parter, Bucureşti, Bucureşti, 040301
021 256 0067

Infobel TEHNO FOOD COM SERV SRL
STR. BALTITA NR 4 BLOC B26 SCARA 1 ETAJ 4 APARTAMENT 13 ,, Bucuresti
021 314 0423

Google Nu s-a găsit nicio înregistrare

Brownbook.net Nu s-a găsit nicio înregistrare

Google Nu s-a găsit nicio înregistrare

Issues found

Detaliile de natură comercială ale acestei organizații sunt incompatibile între directoare.

Păstrarea listelor actualizate şi precise este importantă.

Este posibil să nu puteți  contactat de clienți dacă nu actualizați denumirea, numărul de telefon sau adresa.

Recomandări

Adăugaţi această organizaţie la directoarele online şi asiguraţi-vă că listările sunt compatibile.

Directoarele livrează tra c relevant pentru site-ul dvs.

Un profesionist poate adăuga site-ul dvs în multe directoare simultan.

Source: 

Prezența pe plan local

Această organizație apare în unele directoare online.
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Recomandări

Încurajați clienții să lase recenzii pozitive afacerii dumneavoastră.

Google ia în considerare recenziile la clasi carea site-urilor web în rezultatele a șate.

Recenziile pot apărea în aplicații mobile populare cum ar  Google Maps și Yelp.

88% of online shoppers use reviews as part of their purchase decision.

We looked for reviews of this organisation in a limited number of tools. We use a combination of techniques to identify these, including matching by phone number and business
name. If reviews are missing, they may be listed with con icting contact information.

Recenzii

Această organizație nu apare ca având recenzii online în niciunul dintre directoarele testate.
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Recomandări

Luați în considerare afişarea de reclame (de ex. AdWords) ca o modalitate de a atrage trafic către site-ul dvs.

Ideal pentru companiile care doresc mai mulţi vizitatori pe site, prin urmare mai mulți clienți.
You pay only when potential customers see or click on one of your adverts.

Rezultatele sunt uşor de măsurat.

Aceste date sunt estimate de către o terță sursă şi nu poate detecta toate reclamele a şate. Este mai puțin probabil ca site-urile cu un buget de publicitate mic sau campanii de nişă
să e detectate.

Source: 

Reclame a şate

Această afacere nu pare să folosească a şare de reclame.

Reclamele a şate vă promovează afacerea prin apariţia lor pe alte site-uri web şi pot  reprezentate dintr-o imagine, un lm video sau text.
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Meta descrieri găsite

Descriere Lungime Duplicat

0 No

Issues found

Unele dintre paginile acestui site web al organizaţiei nu au o meta descriere unică.

Fără o meta descriere, motoarele de căutare vor selecta un fragment de text de pe pagina web pentru a-l a şa. Această organizaţie pierde
posibilitatea de a selecta textul care apare în rezultatele de căutare.

Recomandări

Adăugaţi titluri de pagină unice şi meta descrieri la site-ul dvs.

Titlul si descrierea sunt de o importanţă vitală pentru scoaterea în evidenţă a site-ului dvs. în rezultatele de căutare.

Nu includeţi acelaşi titlu şi descriere pe ecare pagină întrucât motoarele de căutare sancţionează conţinutul duplicat.

Titluri de pagină şi descrieri

Site-ul acestei organizaţii nu are un titlu si o descriere unică pe ecare pagină.

Titlul şi descrierea meta a unei pagini web sunt a şate de motoarele de căutare şi atunci când site-ul web este partajat pe platformele reţelelor
sociale precum Facebook si Twitter.
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Recomandări

Luaţi în considerare utilizarea unui cont Twitter pentru a interacţiona cu clienţii dvs.

Twitter este al şaptelea cel mai popular site web din lume.

23% dintre adulţii cu acces la internet folosesc Twitter.

Peste 100 de milioane de persoane folosesc Twitter în ecare zi.

Ne-am uitat la site-ul acestei organizaţii şi nu am găsit un link valabil către un cont Twitter. Dacă organizaţia are un cont Twitter dar acesta nu are link din site-ul web, noi nu îl vom
putea detecta.

Twitter

Nu am putut găsi contul de Twitter al acestei organizaţii. Ar putea exista unul, dar dacă nu îl putem găsi, probabil
nici clienţii reali nu pot.

Conturile de Twitter sunt o metodă populară de a angrena clienţii şi potenţialii clienţi online. Societăţile îşi pot face reclamă, pot derula
promoţii şi pot interacţiona cu clienţii lor prin intermediul Twitter.

318
Zile de la ultima actualizare

Recomandări

Păstraţi acest site actualizat.

Site-urile învechite apar mai jos în rezultatele căutărilor Google.

Conţinutul învechit poate descuraja vizitatorii să mai acorde încredere site-ului dvs.

Vom utiliza o gamă largă de metode de a determina data probabilă a ultimei actualizări a acestui site, inclusiv indicatorii tehnici şi datele care pot  citite de calculator in cadrul
textului din site. Acest lucru ne oferă o mai bună aproximare a datei când un site web a fost actualizat, dar nu putem şti exact când. Unele site-uri web nu pot  datate deloc.

Ultima actualizare

Acest site nu pare să  fost actualizat de curând.
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Recomandări

Luaţi în considerare adăugarea unui clip video care să promoveze produsele şi serviciile dvs.

30% dintre vizitatorii site-ului vor viziona un video introductiv.

Site-urile cu un clip video pe pagina lor de pornire au o rată de conversie mai mare cu 10% (transformând vizitatorul într-o vânzare sau o
solicitare de informații).

Vom veri ca primele 5 pagini ale site-ului web pentru 10 cele mai comune tehnologii video. Tehnologiile video obscure sau foarte personalizate nu pot  detectate.

Video

Site-ul web al acestei organizaţii nu pare să aibă un clip video pe nici una din paginile testate.

Unelte de analiză descoperite

Google Analytics

Analiză

Această organizaţie măsoară cât de mulţi vizitatori are folosind un serviciu de analiză web.

Analiza site-ului web vă permite să măsuraţi comportamentul persoanelor pe un anumit site web.
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Rubrici găsite

Rubrică
Găsit
la

 H1 TEHNO FOOD va ofera o gama diversa de cutite profesionale, echipamente de lucru si protectie, echipamente de
igienizare, masini si utilaje,consumabile si accesorii pentru industria alimentara

/

↳ H2 Dispozitiv manual de ascutit cutite DICK RAPID STEEL ACTION /

↳ H2 Manusa de zale scurta reversibila CHAINEX 2000 cu 5 degete /

↳ H2 Panto  albi RESPONSE S2 cu bombeu ceramic /

↳ H2 Killer insecte suspendat cu hartie adeziva mod. 397 /

Antete

Site-ul acestei organizaţii utilizează rubrici bine de nite.

Calitatea codului

Site-ul web al acestei organizaţii este construit utilizând cele mai bune practici moderne.

567
Cuvinte pe 5 pagini

119
Pagini descoperite

Recomandări

Adaugă mai mult conţinut la site-ul tău web.

Google penalizează site-urile web care au conținut redus şi va avea tendinţa de a nu le arăta în rezultatele de căutare.

Conţinutul relevant va atrage şi implica vizitatorii.

Conţinutul este măsurat prin vizualizarea primelor 5 pagini din acest site. Site-urile web construite cu Flash sau alte tehnologii non-standard pot include conţinut care nu poate 
măsurat.

Cantitatea de conţinut

Site-ul web al acestei organizaţii are o cantitate rezonabilă de text.
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1.500 / lună
Estimated visitors from search

10 termeni de căutare
Numărul estimat pentru care este listat acest site web

Cele mai importante cuvinte cheie organice pentru căutare

Cuvânt cheie Poziție Numărul mediu de căutări lunare Trafic (%)

asomator porci 23 880 100.00

cizme albe 90 210 0.00

electrosocuri profesionale 34 260 0.00

masina de umplut carnati 62 260 0.00

frigider dublu 50 260 0.00

Analysis covers RO tra c only. Tra c is estimated by a 3rd party source using a sample of search engine results. Subdomains and websites with very low volumes of tra c are less
likely to be detected.

Sources:  

Căutare organică

Acest site web primește tra c organic de la motoarele de căutare.

Numere de telefon descoperite

Număr Găsit la

004-0745 549 114 /

Adrese de e-mail descoperite

Adresa de e-mail Găsit la

contact@tehnofood.ro /

Adresele de e-mail şi numerele de telefon sunt căutate în primele 5 pagini ale site-ului organizaţiei. Site-urile web construite cu Flash sau alte tehnologii non-standard ar putea
include conţinut care nu poate  găsit.

Date de contact

Acest site pare să includă date de contact.
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O hartă site este o listă a paginilor unui site web care este folosită de motoarele de căutare pentru descoperirea conţinutului.

Hartă site

O hartă site valabilă şi actualizată a fost găsită pentru site-ul organizaţiei.

Imagini

Imaginile de pe site-ul acestei organizaţii sunt toate ușor de accesat de pe reţea.

100
Legături inverse estimate

10
Legarea estimată a site-urilor web

Recomandări

Obţineţi mai multe link-uri către site-ul dvs. de la alte site-uri.

Site-urile cu mai multe linkuri de calitate tind să se ordoneze printre primele în Google.

Site-urile fără linkuri de calitate ar putea să nu apară în Google deloc.

Legăturile inverse sunt măsurate dintr-un eşantion de pagini web care este actualizat periodic. Anumite legături pot  omise din această analiză (în special site-urile directoare).

Source: 

Legături inverse

Cel puțin 10 alte site-uri web fac trimiteri către acest site web.

Doar primele 50 link-uri întâlnite pe site-ul web al organizaţiei au fost veri cate.

Link-uri eronate

Acest site web al organizaţiei nu pare să conţină niciun link eronat.
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Vom încărca pagina de pornire pentru acest site web într-un smartphone simulat şi apoi vom efectua o analiză pe codul rezultat din pagina web. Unele site-uri neobişnuite poate
încurca această analiză. În cazul în care există dubii, consultaţi capturile de ecran de mai sus pentru a determina dacă au un aspect favorabil utilizării de pe mobil

Mobil

Acest site web pare a  optimizat pentru telefonul mobil.

4
Menţiuni de pe Facebook

0
Google +1s

Recomandări

Încurajaţi oamenii să partajeze site-ul dvs. pe reţeleţe sociale.

Apariţia în reţelele sociale vă poate aduce noi afaceri.

Adăugarea de butoane pentru partajare şi realizarea unui conţinut care să merite să e partajat sunt primii paşi cheie.

Am contorizat numărul de interacţiuni pe reţelele sociale care fac referire la primele 5 pagini din acest site al organizaţiei. Aceasta include menţiuni pe Google +1 şi Facebook
(aprecieri, partajări si comentarii).

Sources:  

Partajare socială

Site-ul web al acestei organizaţii a fost menţionat pe reţelele sociale.
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Ceea ce se vede Ceea ce se aude

“ Pantof cu şiret din velur de

culoare maro inchis cu detalii

brogue. ”

Textul alternativ oferă o descriere a unei imagini folosite de utilizatorii cu de cienţe de vedere şi motoarele de căutare.

Text alternativ

Fiecare imagine de pe acest site al organizaţiei are un echivalent text.

2,2 secunde
Timpul de încărcare al paginii de pornire pe desktop

2,1 secunde
Timpul de încărcare al paginii de pornire pe mobil

Am evaluat perioada de încărcare a paginii de start a acestei organizații utilizând un server a at în Virginia, SUA. Vitezele variază de la utilizator la altul în funcție de calculator, de
locație și de viteza conexiunii.

Viteza site-ului web

Se pare că site-ul web al acestei organizații se încarcă rapid.

Producător

Producătorul acestui site web nu a putut  detectat.
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Următoarele pagini au fost analizate
tehnofood.ro/

tehnofood.ro/echipamente-lucru-1.html

tehnofood.ro/echipamente-lucru/cutite-profesionale-2.html

tehnofood.ro/echipamente-lucru/cutite-speciale-3.html

tehnofood.ro/echipamente-lucru/masate-profesionale-4.html

Acest site web conţine cel puţin 119 pagini.

For speed of analysis, we check no more than 5 pages from a website. In the vast majority of cases this will give results which are indicative of the whole website but, as with any
technique which only deals with a limited sample, we cannot guarantee that those pages we have analysed are representative of those we have not.

Vechimea domeniului

Nu am putut determina vechimea numelui de domeniu al acestui site în acest moment.
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