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O resultado é de 54/100

Conteúdo SEO

Título Grille Restaurant & Bar Dehradun | Best Restaurant in Dehradun

Cumprimento : 62

Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.

Descrição Grille Restaurant & Bar is one of the best fine dine restaurant located
in 4th Floor, Axiom, 152 Rajpur Road, Jakhan, Dehradun.

Cumprimento : 127

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

Palavras-chave restaurants in dehradun, best restaurants in dehradun, good
restaurants in dehradun, top restaurants in dehradun, dehradun food,
restaurants in dehradun rajpur road, buffet dinner

Perfeito, a página contém palavras-chave META.

Propriedades Og
Meta

Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.

Propriedade Conteúdo

type article

url http://www.grillerestaurant.co.in/

image http://www.grillerestaurant.co.in/logo.jpg

description Grille Restaurant & Bar is one of the best fine
dine restaurant located in 4th Floor, Axiom,
152 Rajpur Road, Jakhan, Dehradun

Cabeçalhos H1 H2 H3 H4 H5 H6
3 1 8 0 0 0

[H1] Grille Restaurant & Bar



Conteúdo SEO

[H1] Grille Restaurant & Bar
[H1] Grille Restaurant & Bar
[H2] A generous amount of delectable taste, an extravaganza
feast for the eye and a dash of a never-forgetting dining
experience,
[H3] Welcome To
[H3] Welcome To
[H3] Welcome To
[H3] A Buffet to Remember!
[H3] A La Carte: Choose, Order, Gobble
[H3] Drink to the Lease!
[H3] Contact information
[H3]

Imagens Encontrámos 2 imagens nesta página.

1 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar
texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem
melhor o conteúdo das suas imagens.

Rácio Texto/HTML Rácio : 15%

Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15,
mas menor que 25 porcento.

Flash Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.

Iframe Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o
conteúdo destas não pode ser indexado.

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 7 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

Home Internas Passa sumo

About Internas Passa sumo

Menus Internas Passa sumo

Offers Internas Passa sumo

Book a Table Internas Passa sumo

Plan an Event Internas Passa sumo

Contact Internas Passa sumo

Palavras-chave SEO

Núvem de palavras-
chave table restaurant plan grille

reservation bar welcome event

menu book

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave Conteúdo Título Palavras-
chave

Descrição Cabeçalho
s

welcome 3

reservation 3

bar 3

menu 3

restaurant 3

Usabilidade

Url Domínio : grillerestaurant.co.in
Cumprimento : 22

Favicon Ótimo, o site tem um favicon.

https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.grillerestaurant.co.in%2F
https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgrillerestaurant.co.in%2Fabout-Grille-restaurant-dehradun.html
https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgrillerestaurant.co.in%2FGrille-restaurant-dehradun-menu.html
https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgrillerestaurant.co.in%2FGrille-Special-Offers.html
https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgrillerestaurant.co.in%2Freservation.html
https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgrillerestaurant.co.in%2Fevent.html
https://www.sitedesk.net/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgrillerestaurant.co.in%2Fcontact.html


Usabilidade

Facilidade de
Impressão

Não encontrámos CSS apropriado para impressão.

Língua Otimo! A língua declarada deste site é en.

Dublin Core Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento

Tipo de Documento O tipo de documento está em falta

Codificação Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.

Validação W3C Erros : 8
Avisos : 1

Privacidade do Email Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!

HTML obsoleto Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.

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

Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.

Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).

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



Dispositivos Móveis

Otimização

XML Sitemap Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).

http://grillerestaurant.co.in/sitemap.xml

Robots.txt Em falta

O site não tem um ficheiro robots.txt - isto pode ser problemático.

Um ficheiro robots.txt permite restringir o acesso por parte dos robots
de motores de busca a certas partes do site, o que é importante por
motivos de segurança ou de otimização da indexação. Pode
igualmente indicar aos motores de busca onde está o ficheiro XML com
o mapa do site.

Analytics Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de
atividade.

    Google Analytics
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