biuro:
IBIF sp. z o.o.
Szerokie 56N
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tel/fax:
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e-mail:
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AUDYT ZALECEŃ OPTYMALIZACYJNYCH
DLA SERWISU EKRANIKI2.IBIF.PL
META TAGI
Title
Należy zaktualizować treść meta tagów „title” zgodnie z poniższą tabelą.
STRONA

TITLE OBECNY

TITLE REKOMENDOWANY

http://www.ekraniki2.ibif.pl/

Strona główna - Ekraniki

Naprawa wyświetlaczy iPhone - Ekraniki Warszawa

http://www.ekraniki2.ibif.pl/cennik/

Cennik - Ekraniki

Cennik - Ekraniki Warszawa

http://www.ekraniki2.ibif.pl/kontakt/

Kontakt - Ekraniki

Kontakt - Ekraniki Warszawa

http://www.ekraniki2.ibif.pl/oferta/

Oferta - Ekraniki

Oferta - Ekraniki Warszawa

http://www.ekraniki2.ibif.pl/o-nas/

O nas - Ekraniki

O nas - Ekraniki Warszawa

Description
Należy zaktualizować treść meta tagów „description” zgodnie z poniższą tabelą.
STRONA
http://www.ekraniki2.ibif.pl/

DESCRIPTION
OBECNE
b/d

http://www.ekraniki2.ibif.pl/cennik/

b/d

http://www.ekraniki2.ibif.pl/kontakt/

b/d

http://www.ekraniki2.ibif.pl/oferta/

b/d

http://www.ekraniki2.ibif.pl/o-nas/

b/d

DESCRIPTION REKOMENDOWANE
Rozbiła Ci się szybka w iPhone’ie? Nie trać czasu – zadzwoń!
Przyjedziemy w wyznaczone miejsce w Warszawie żeby szybko
opanować sytuację. Naprawa wyświetlaczy iPhone w 15 min.
Gwarancja na 6 miesięcy!
Sprawdź cennik naprawy wyświetlaczy iPhone w Warszawie.
Oferujemy usługi Standard i Premium. Naprawa w 15 min z
dojazdem do klienta na terenie Warszawy.
Skontaktuj się z nami by poznać szczegóły naszej oferty na
naprawę wyświetlaczy iPhone. Zapewniamy dojazd do klienta,
naprawę w 15 min oraz gwarancję!
Jesteśmy wyspecjalizowani w naprawie wyświetlaczy w
iPhone. Posiadamy ekraniki do wszystkich modeli – od iPhona
2G do iPhona X Plus. Czas naprawy to tylko 15 min!
Od dwóch lat zajmujemy się wymianą wyświetlaczy w iPhone
świadcząc usługi tylko na najwyższym poziomie. EKRANIKI.PL
działają w Warszawie. Zapewniamy naprawę już w 15 min!
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NAGŁÓWKI
Należy zaktualizować treść nagłówków H1 zgodnie z poniższą tabelą.
STRONA

H1 OBECNY

H1 REKOMENDOWANY

NAGŁÓWKI - UWAGI

http://www.ekraniki2.ibif.pl/

b/d

Naprawa wyświetlaczy iPhone

zamienić <span> "Naprawa
wyświetlaczy iPhone" na <h1>

MAPA STRONY
W serwisie nie znaleziono pliku z sitemapą witryny w formacie XML. W związku z tym
rekomendujemy stworzenie mapy witryny pod docelowym adresem /sitemap.xml z listą wszystkich
adresów URL znajdujących się w serwisie http://www.ekraniki2.ibif.pl/ z wyjątkiem stron logowania
oraz pozostałych stron, które są dostępne wyłącznie dla użytkowników zalogowanych (jeśli takowe
istnieją). Stworzenie sitemapy pozwoli na bezproblemowe indeksowanie zawartości całej witryny w
wyszukiwarkach internetowych. Prawidłowy sposób tworzenia sitemapy można znaleźć na stronie
http://www.web-site-map.com/.

NARZĘDZIA GOOGLE
Rekomendujemy dodanie kodu Google Tag Manager w kodzie strony zaraz za otwarciem <head>:

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-116210316-1"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'UA-116210316-1');
</script>

