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Përmbajtja SEO

Titulli Software Development and Design Company - BBros

Gjatësia : 47

Perfekte, titulli juaj përmban 10 deri në 70 karaktere.

Përshkrimi We at BBros are a scrappy team of passionate professionals
developing custom design and software solutions since 2011 situated
in Kosovo’s metropolis, Prishtina.

Gjatësia : 161

Ideale, përshkrimi juaj meta duhet të permbajë 70 deri në 160
karaktere (përfshi hapsirat).

Fjalëkyce E-commerce Solutions, Web Development, Web Applications, Mobile
Development, System Integration, Branding & Visual Identity, Web
Maintenance, Custom Software and Web Development, Outsourcing
Talent, C

Mirë, faqja juaj përmban fjalë kyçe meta.

Përmbajtja Og Meta Mirë, faqja juaj përfiton nga Og Properties.

Pronësi Përmbajtje

url https://www.bbros.eu

site_name Custom Software Development and Design

type website

title Software Development and Design Company -
BBros

description We at BBros are a scrappy team of passionate
professionals developing custom design and
software solutions since 2011 situated in
Kosovo’s metropolis, Prishtina.

image https://bbros.eu/logo.png



Përmbajtja SEO

Tituj H1 H2 H3 H4 H5 H6
9 0 2 0 0 0

[H1] Roar !
[H1] CLIENTS
[H1] 01
[H1] WHAT WE DO
[H1] 02
[H1] WelcomeMessage
[H1] AboutUs
[H1] 03
[H1] Thank You
[H3] Hi,
[H3] Hi,

Imazhe Ne gjetëm 8 imazhe në këtë faqe interneti.

6 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 : 24%

Mirë, raporti i faqes me tekst në kodin HTML është më i lartë se 15, por
më i ulët se 25 e shprehur në përqindje.

Flash Perfekte, asnjë përmbajtje Flash nuk është zbuluar në këtë faqe

Strukturë 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 6 duke përfshirë 1 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

What we've done I brendshëm Passing Juice

What we do I brendshëm Passing Juice

Who are we I brendshëm Passing Juice

What can we do I brendshëm Passing Juice

e-catalogue I brendshëm Passing Juice

[email&#160;protected] I brendshëm Passing Juice

Fjalekyce te SEO

Fjaletkyce te Cloud time bbros products
development give software
services more web make

Fjalët kyce të konsistencës

Fjalëkyce Përmbajtje Titulli Fjalëkyce Përshkrimi Tituj

software 5

more 5

development 5

web 4

products 4

Perdorshmëria

Url Domain : bbros.eu
Gjatësia : 8

Favicon Shkëlqyeshëm, faqja juaj ka një favicon.

http://www.test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbbros.eu%2F%23page-work
http://www.test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbbros.eu%2F%23page-studio
http://www.test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbbros.eu%2F%23about-us
http://www.test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbbros.eu%2F%23contact
http://www.test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbbros.eu%2FBBROS-PORTFOLIO-2021.pdf
http://www.test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fbbros.eu%2Fcdn-cgi%2Fl%2Femail-protection


Perdorshmëria

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 : 4
Paralajmërim : 5

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.

Perfekte. Asnjë inline css nuk është gjetur në HTML tags!

Shume keq, website juaj ka shume file CSS (me shume se4).

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



Telefon

Optimizim

XML Sitemap Shkëlqyeshëm, website juaj ka një XML sitemap.

http://bbros.eu/sitemap.xml

Robots.txt Mungon

Website juaj nuk ka nje file robots.txt- Ky mund te jete nje problem.

A robots.txt file allows you to restrict the access of search engine
robots that crawl the web and it can prevent these robots from
accessing specific directories and pages. It also specifies where the
XML sitemap file is located.

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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https://www.webhost.al/
https://www.webhost.al/
https://www.webhost.al/
https://www.webhost.al/hosting.html
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