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Përmbajtja SEO

Titulli

LSI |
Gjatësia : 5
Ideale, titulli juaj duhet të përmbajë 10 deri ne 70 karaktere (përfshi
hapsirat).

Përshkrimi
Gjatësia : 0
Shumë keq. Ne nuk kemi gjetur përshkrimin meta në faqen tuaj.
Fjalëkyce
Shume keq. Ne nuk kemi gjetur fjalë kyçe meta në faqen tuaj.
Përmbajtja Og Meta

Tituj

Kjo faqe nuk përfiton nga Og Properties. Keto lidhje lejojne social
crawler's better structurize your page.

H1
2

H2
2

H3
3

H4
1

H5
2

H6
3

[H1] Prioritetet tona
[H1] Lajmet e Fundit
[H2] Prioritetet tona
[H2] Lajmet e Fundit
[H3] LSI është e hapur për çdo kontribut të faktorëve politikë,
akademikë, të shoqërisë civile,
[H3] të cilët ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të misionit
për integrimin e Shqipërisë në Evropë.
[H3] LSI është e hapur për çdo kontribut të faktorëve politikë,
akademikë, të shoqërisë civile, të cilët ndihmojnë në
përshpejtimin e realizimit të misionit për integrimin e
Shqipërisë në Evropë.
[H4] Kliko për më shumë
[H5] Të ndalim shpopullimin, të kthejmë besimin tek shqiptarët
dhe rinia, të rrisim ekonominë dhe të garantojmë punësimin e
mirëpaguar. LSI do të ndërtojë një Shqipëri ku çdo qytetar, çdo
i ri, grua, mësues, mjek, inxhinier, biznesmen, punon me
përkushtim, me dinjitet, si në shtëpinë e tij.
[H5] Të ndalim shpopullimin, të kthejmë besimin tek shqiptarët
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dhe rinia, të rrisim ekonominë dhe të garantojmë punësimin e
mirëpaguar. LSI do të ndërtojë një Shqipëri ku çdo qytetar, çdo
i ri, grua, mësues, mjek, inxhinier, biznesmen, punon me
përkushtim, me dinjitet, si në shtëpinë e tij.
[H6] Profilet e Kryesise se Lsi
Statuti
Bashkohu me ne
PLATFORMA POLITIKE
[H6] Profilet e Kryesise se Lsi / Statuti
[H6] Bashkohu me ne / Platforma Politike
Imazhe

Ne gjetëm 40 imazhe në këtë faqe interneti.
35 Atributet alt janë bosh ose mungojnë. Shto një tekst alternativ në
mënyrë që motorët e kërkimit të kuptojnë më mirë përmbajtjen e
imazheve tuaja.

Raporti Tekst/HTML

Raport : 10%
Raporti i tekstit në faqe me kodin HTML është nën 15 ne përqindje, kjo
do të thotë që faqja juaj ndoshta ka nevojë për më shumë përmbajtje
teksti.

Flash

Strukturë

Perfekte, asnjë përmbajtje Flash nuk është zbuluar në këtë faqe

Shkëlqyeshëm, nuk ka Iframes të zbuluar në këtë faqe.

SEO Links
Rishkruaj URL

Mirë. Lidhjet tuaja duken miqësore!

URL me Underscore (
_)

Perfekte! Nuk ka nënshkrime të zbuluara në URL-të tuaja

Lidhje In-page

Gjetëm një lidhje të përgjithshme 11 duke përfshirë 0 lidhjet në
skedarë

Statistics

Lidhje të jashtme : noFollow 0%
Lidhje të jashtme : Passing Juice 0%
Lidhje të brendshme 100%

Lidhje In-page
Anchor

Lloji

Juice

Vasili: Vlora e lirisë dhe dinjitetit nuk voton kurrë listën e
Astirit të Qendros e Gjiknurit!

I brendshëm

Passing Juice

Vasili: Edi Rama urren egërsisht shqiptarët, do skllevër pa
gojë dhe pa votë nga Bangladeshi, Afganistani dhe India

I brendshëm

Passing Juice

Kryetarja e LSI takim me banorët e Peqinit / Monika
Kryemadhi: Rama ka urrejtje për qytetarët e tij. 25 prilli dita
kur shqiptarët do të dënojnë me votë atë që i ka gënjyer dhe
mashtruar për tetë vite me radhë!

I brendshëm

Passing Juice

Vasili: Rama i la vetëm shqiptarët në përballimin e
pandemisë, vepron vetëm në funksion të karriges së tij

I brendshëm

Passing Juice

Kryemadhi: LSI dhe opozita e bashkuar nuk do të njohë asnjë
vendim, asnjë ligj apo koncesion të miratuar pas 19 shkurtit
të 2019

I brendshëm

Passing Juice

Deklaratat e Ramës për vaksinat, Kryemadhi: Nëse do të
kishte sistem drejtësie, do të ishte shkarkuar dhe do
procedohej për ‘Shpërdorim Detyre’

I brendshëm

Passing Juice

Profilet e Kryesise se Lsi

I brendshëm

Passing Juice

Statuti

I brendshëm

Passing Juice

Bashkohu me ne

I brendshëm

Passing Juice

PLATFORMA POLITIKE

I brendshëm

Passing Juice

Bashkohu me ne

I brendshëm

Passing Juice

Fjalekyce te SEO
Fjaletkyce te Cloud

lsi march kryemadhi për një vasili shqiptarët april

dhe çdo
Fjalët kyce të konsistencës
Fjalëkyce

Përmbajtje

dhe

24

lsi

19

për

19

Titulli

Fjalëkyce

Përshkrimi

Tituj

Fjalët kyce të konsistencës
shqiptarët

8

kryemadhi

6

Perdorshmëria
Url

Domain : lsi.al
Gjatësia : 6

Favicon

Shkëlqyeshëm, faqja juaj ka një favicon.

Printueshmëria

Ne nuk mundëm të gjejmë nje Print Friendly CSS.

Gjuha

Mire. Gjuha juaj e deklaruar është en.

Dublin Core

Kjo faqe nuk përfiton nga Dublin Core.

Dokumenta
Doctype

HTML 5

Kodimi

Perfekte. Charset-i juaj i deklaruar është UTF-8.

Vlefshmëria W3C

Gabim : 23
Paralajmërim : 107

Privatësia e emailit

Shkëlqyeshëm,nuk është gjetur adresë e-mail në tekstin e thjeshtë!

Kundërshto HTML

Shkelqyeshem! Ne nuk kemi gjetur HTML tags të pariparuar në HTML
tuaj.

Keshilla Speshmed

Perfekte, website juaj nuk përdor tabela të mbivendosura.
Shume keq, website juaj po perdor stile inline.
Shume keq, website juaj ka shume file CSS (me shume se4).

Dokumenta
shume keq, website juaj ka shume file JavaScript (me shume se
6).
Shume keq, website juaj nuk e ka avntazhin e gzip.

Telefon
Optimizim i telefonit

Ikona Apple
Meta Viewport Tag
Përmbajtje e shpejtë

Optimizim
XML Sitemap

Shkëlqyeshëm, website juaj ka një XML sitemap.
http://lsi.al/sitemap.xml
https://lsi.al/wp-sitemap.xml

Robots.txt

http://lsi.al/robots.txt
Shkelqyeshem website juaj ka nje file robots.txt.

Analitike

Mungon
Ne nuk gjetem asnje mjet analitik te instaluar ne kete website.
Web analytics let you measure visitor activity on your website. You
should have at least one analytics tool installed, but It can also be
good to install a second in order to cross-check the data.

A e dini se?
Faqet më të shpejta renditen më mirë në rezultatet e kërkimit.
Koha e ngarkimit të faqes është një faktor në renditjen e rezultateve të kërkimeve në Google. Në korrik,
azhornimi i Google ka shtuar kohën e ngarkimit të faqeve tek faktorët për renditjen e rezultateve të
kërkimeve.
Me Cloud Hosting te WebHost.al faqja juaj do te hapet 3 here me shpejte se Hostet e Zakonshem
WebHost.al ofron migrimin falas te faqes tuaj nga Hosti aktual
WebHost.al ofron 30 Dite Prove, Nese nuk jeni te kenaqur ju kthehet shuma e paguar

me shume rreth sherbimit Cloud Hosting
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