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De score is 51/100

SEO Content

Title

Active Strategy for brands on a mission. | Distinction
Lengte : 54
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.

Description

The strategy agency that&#039;s all about the action. Helping brands
discover, design and build digital technology to achieve commercial
success.
Lengte : 145
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.

Keywords
Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website.
Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te
genereren.
Og Meta Properties

Headings

Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken
het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.
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[H1] Active Strategy for brands on a mission.
[H2] Featured work
[H2] Let’s get the conversation started.
[H2] Action is everything
[H2] Further Reading
[H2] Let’s discuss your next project
[H3] moneysuper market.com
[H3] The Gruffalo
[H3] Recorded Books: Enhance CX
[H3] Bluebird Care
[H3] YOUR AUDIENCE
[H3] FOR YOU
[H3] FOR US
[H3] This project was very technically challenging, and
incredibly rewarding. Distinction worked with us as partners
throughout and have increased our online sales considerably.

SEO Content
[H3]
[H3]
[H3]
[H3]
foe?
Afbeeldingen

Why active strategy is the answer to 2020’s questions
Kentico Xperience 13 released
Would we have got through 2020 without social media?
Artificial intelligence in project management – friend or

We vonden 16 afbeeldingen in de pagina.
Goed, de meeste of alle afbeeldingen hebben een alt tekst

Text/HTML Ratio

Ratio : 2%
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat
uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.

Flash

Iframe

Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.

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

Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.

In-page links

We vonden een totaal van 9 links inclusie 0 link(s) naar bestanden

Statistics

Externe Links : noFollow 0%
Externe Links : doFollow 44.44%
Interne Links 55.56%

In-page links
Ankertekst

Type

samenstelling

Discuss my project

Intern

doFollow

Twitter

Extern

doFollow

In-page links
Facebook

Extern

doFollow

LinkedIn

Extern

doFollow

Instagram

Extern

doFollow

Terms of use

Intern

doFollow

Privacy

Intern

doFollow

Cookies

Intern

doFollow

Sitemap

Intern

doFollow

SEO Keywords
Keywords Cloud

france opinion discuss active social
head learn strategy more project
Keywords Consistentie

Keyword

Content

strategy

10

project

8

head

8

more

6

social

5

Title

Keywords

Description

Bruikbaarheid
Url

Domein : seo-distinction.ru
Lengte : 18

Favicon

Goed, uw website heeft een favicon.

Printbaarheid

Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.

Taal

Goed. Uw ingestelde taal is en.

Headings

Bruikbaarheid

Dublin Core

Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document
Doctype

HTML 5

Encoding

U heeft geen Charset ingesteld voor uw pagina. Gebruik deze gratis
meta tags generator om de Charset van uw website mee in te stellen.

W3C Validiteit

Fouten : 64
Waarschuwingen : 16

E-mail Privacy

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

Niet ondersteunde
HTML

Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags
gevonden in uw HTML.

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.

Mobile
Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimalisatie
XML Sitemap

Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
http://seo-distinction.ru/sitemap.xml
https://seo-distinction.ru/sitemaps-1-sitemap.xml

Robots.txt

http://seo-distinction.ru/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.

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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