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O resultado é de 63/100

Conteúdo SEO

Título

ACCUEIL - Olivier Oullié &amp; the speakers&#039;s band
Cumprimento : 55
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição

Olivier Oullié, conférencier international, membre de la team fairbiz, se
livre sur scène pour des conférences hors des normes. Génération
Business Attitude.
Cumprimento : 157
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.

Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og
Meta

Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.

Propriedade

Conteúdo

locale

fr_FR

type

article

title

ACCUEIL

description

ET SI LE MONDE DE L&#039;ENTREPRISE ÉTAIT
ENTRAIN DE CHANGER ? Les 7 vies
d&#039;Olivier 7 vies c’est beaucoup. Mais
entre les vies du passé et les vies du présent
on y arrive vite finalement. Le point commun,
le fil conducteur reste l’action, et en particulier
la scène.

url

https://www.olivier-oullie.fr/

site_name

Olivier Oullié &amp; the speakers&#039;s
band

Conteúdo SEO

image

Cabeçalhos

https://www.olivier-oullie.fr/wp-content/uploads
/2018/05/logo-olivier-oullier-blanc-80.png
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[H1] Olivier Oullié
[H1] & the Speaker’s Band
[H1] Des Conférences Hors [des] Normes
[H1] Olivier Oullié
[H1] & the Speaker’s Band
[H1] Des Conférences Hors [des] Normes
[H2] Les 7 vies d’Olivier
[H2] Sur scène
[H2] TÉMOIGNAGESIl n’a pas de powerpoint. Le powerpoint
c’est lui. Il casse les codesLucien, Directeur ExécutifIl donne un
grand coup de pied dans la fourmilière des affairesMarc,
Agence de publicité
[H2] TÉMOIGNAGESUne conférence sous le signe du
dynamisme, de l'humain, des valeurs. Tout est réuni pour faire
un cocktail explosif de bon sensAurélie - Infographiste
[H2] TÉMOIGNAGESUn effet « WAOUH » dans la salle. Quel
impact ! Pour votre développement personnel et celui de vos
affairesEmmanuelle - Responsable nationale formationUne
intervention captivante, que dis-je, un show majestueuxFlorent
- fumiste
[H2] TÉMOIGNAGESUne leçon de vie!Christèle Coornaert Directrice agence de communicationPédagogie éblouissante
Jean-Marc - Recyclage textile
[H2] TÉMOIGNAGESMagnifique, tellement vrai, super
moment!Mme. Tille - Agence de communicationUn vrai talent
Sonia - Cabinet de recrutement
[H2] TÉMOIGNAGESImpressionné. Une pure merveille. Fabrice Relations PresseDu talent à l’état brut et pur. Gwénaël Gestionnaire de Patrimoine
[H2] Références
[H2] Olivier, c’est aussi…
[H2] Des conférences hors [des] normes
[H3] ET SI LE MONDE DE L’ENTREPRISE ÉTAIT ENTRAIN DE
CHANGER ?
[H4] Retrouvez l’actualité d’Olivier sur ses réseaux sociaux
Imagens

Encontrámos 34 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.

Rácio Texto/HTML

Rácio : 8%
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

Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Conteúdo SEO

Iframe

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 8 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics

Ligações externas : noFollow 0%
Ligações externas : Passa sumo 62.5%
Ligações internas 37.5%

Ligações para a própria página
Âncoras

Tipo

Sumo

Skip to content

Internas

Passa sumo

-

Internas

Passa sumo

admin

Internas

Passa sumo

FAIRBIZ (For An Intelligent Rising Business)

Externas

Passa sumo

-

Externas

Passa sumo

-

Externas

Passa sumo

-

Externas

Passa sumo

Netcom Agency

Externas

Passa sumo

Palavras-chave SEO
Núvem de palavraschave

cest des pour que est

Palavras-chave SEO

témoignages fairbiz une les team
Consistência das Palavras-chave
Palavrachave

Conteúdo

les

15

des

15

pour

13

témoignages

13

team

11

Título

Palavraschave

Descrição

Cabeçalh
os

Usabilidade
Url

Domínio : olivier-oullie.fr
Cumprimento : 17

Favicon

Ótimo, o site tem um favicon.

Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua

Otimo! A língua declarada deste site é fr.

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.

Documento
Validação W3C

Erros : 3
Avisos : 4

Privacidade do Email

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

HTML obsoleto

Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

Dicas de Velocidade

Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS.
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).
https://www.olivier-oullie.fr/sitemap_index.xml

Robots.txt

http://olivier-oullie.fr/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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