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O resultado é de 66/100

Conteúdo SEO

Título Taxi Nice | Commander mon taxi sur Nice et sa métropole

Cumprimento : 55

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição n°47 • Réservez un taxi en ligne avec Taxi Nice. Commandez un taxi
jour ou nuit sur la Côte d’Azur et en région niçoise : 06 10 82 11 71.

Cumprimento : 137

Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.

Palavras-chave Taxi, Nice, aéroport,taxis, réserver, réservation, information, chauffeur,
transport, gare, tourisme, téléphone, nice, cannes, antibes, monaco,
saint tropez

Perfeito, a página contém palavras-chave META.

Propriedades Og
Meta

Esta página não tira vantagens das propriedades Og.

Cabeçalhos H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 5 3 0 0 0

[H2] Commander mon taxi à Nice
[H2] Rien ne remplace les qualités d’un Taxi !
[H2] Informations pratiques
[H2] Mes véhicules
[H2] Pour tous vos voyages, choisissez, réservez et payez avec
la carte de crédit
[H3] Van
[H3] Berline
[H3] LA MEILLEURE FAÇON D'ARRIVER À DESTINATION

Imagens Encontrámos 14 imagens nesta página.

Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.

Rácio Texto/HTML Rácio : 17%

Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15,



Conteúdo SEO

mas menor que 25 porcento.

Flash Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

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 1 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros

Statistics Ligações externas : noFollow 0%

Ligações externas : Passa sumo 0%

Ligações internas 100%

Ligações para a própria página

Âncoras Tipo Sumo

Informations légales Internas Passa sumo

Palavras-chave SEO

Núvem de palavras-
chave remplace nice vos taxi commander métropole

rien une bord services

Consistência das Palavras-chave

Palavra- Conteúdo Título Palavras- Descrição Cabeçalh

http://taxi-nice.net/mentions.html


Consistência das Palavras-chave
chave chave os

taxi 6

nice 5

services 3

bord 3

métropole 2

Usabilidade

Url Domínio : taxi-nice.net
Cumprimento : 13

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.

Validação W3C Erros : 11
Avisos : 4

Privacidade do Email Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma
de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de
correio deste endereço.

HTML obsoleto Etiquetas obsoletas Ocorrências



Documento

<FONT> 2
Etiquetas HTML obsoletas são etiquetas que já não são usadas segundo
as normas mais recentes. É recomendado que sejam removidas ou
substituídas por outras etiquetas atualizadas.

Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas.

Perfeito. Não foram detetados 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.taxi-nice.net/sitemap.xml

Robots.txt http://taxi-nice.net/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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