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The score is 59/100

SEO Content

Title

Máy lọc nước chính hãng từ nhà sản xuất | Công ty Trường Tiền
Length : 61
Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Description

Bạn đang tìm mua máy lọc nước chính hãng? Cty Trường Tiền chuyên
cung cấp các sản phẩm máy lọc nước RO, máy lọc nước UV,... với giá rẻ
nhất
Length : 139
Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.

Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free
online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties

Good, your page take advantage of Og Properties.

Property

Content

locale

vi_VN

type

website

title

Máy lọc nước chính hãng từ nhà sản xuất |
Công ty Trường Tiền

description

Bạn đang tìm mua máy lọc nước chính hãng?
Cty Trường Tiền chuyên cung cấp các sản
phẩm máy lọc nước RO, máy lọc nước UV,... với
giá rẻ nhất

url

https://truongtien.com.vn/

SEO Content

site_name

Headings

H1
1

Máy lọc nước chính hãng từ nhà sản xuất |
Công ty Trường Tiền
H2
3

H3
7

H4
3

H5
12

H6
0

[H1] MÁY LỌC NƯỚC
[H2] Sản phẩm mới nhất
[H2] Đang có ưu đãi
[H2] HÒM THƯ Trường Tiền
[H3] SẢN PHẨM ĐA DẠNG
[H3] THÔNG TIN MINH BẠCH
[H3] QUY TRÌNH ĐƠN GIẢN
[H3] THƯƠNG HIỆU UY TÍN
[H3] TIN TỨC – ĐÁNH GIÁ
[H3] Website tư vấn Trường Tiền
[H3] Đăng nhập
[H4] Sản phẩm HOT
[H4] Máy lọc nước Pupa2ch
[H4] Máy lọc nước NEW.CAH2CUV
[H5] Hệ thống lọc nước công nghiệp – Máy lọc nước công suất
lớn
[H5] Nước mềm và nước cứng | Cách làm mềm nước cứng
[H5] Nước mưa có sạch không? Dùng để uống và sinh hoạt
được không?
[H5] Vai trò của nước đối với con người và đời sống
[H5] Coliform trong nước uống | Những điều bạn nên biết về E
Coli
[H5] Nước máy có uống được không?
[H5] Kinh nghiệm mua máy lọc nước bạn nên biết
[H5] Nước nhiễm chì – Cách nhận biết và xử lý
[H5] Than hoạt tính là gì? Tác dụng của than hoạt tính
[H5] Đèn UV (tia cực tím) diệt khuẩn
[H5] Máy lọc nước không ra nước thải | Nguyên nhân – Cách xử
lý
[H5] Khi nào cần thay lõi lọc?
Images

We found 31 images on this web page.
8 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that
search engines can better understand the content of your images.

Text/HTML Ratio

Ratio : 6%
This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means
that your website probably needs more text content.

Flash

Iframe

Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content
in an Iframe cannot be indexed.

SEO Links
URL Rewrite

Good. Your links looks friendly!

Underscores in the
URLs

Perfect! No underscores detected in your URLs.

In-page links

We found a total of 12 links including 0 link(s) to files

Statistics

External Links : noFollow 0%
External Links : Passing Juice 0%
Internal Links 100%

In-page links
Anchor

Type

Juice

Skip to content

Internal

Passing Juice

Home

Internal

Passing Juice

Giới thiệu

Internal

Passing Juice

Máy lọc nước RO

Internal

Passing Juice

Máy lọc nước UV

Internal

Passing Juice

Tin tức

Internal

Passing Juice

Máy lọc nước RO Pucomtech PUPA2ROCH &#8211; 2 vòi
nóng lạnh

Internal

Passing Juice

Máy lọc nước RO Pucomtech 929CAROUV &#8211; 3 vòi
nóng nguội lạnh

Internal

Passing Juice

Máy lọc nước RO Pucomtech TT012WROUV &#8211; 2 vòi
nguội

Internal

Passing Juice

Máy lọc nước Pucomtech PUPA2MCH &#8211; 1 vòi nóng
lạnh

Internal

Passing Juice

Tư vấn khách hàng

Internal

Passing Juice

Quên mật khẩu?

Internal

Passing Juice

SEO Keywords
Keywords Cloud

vòi lọc lạnh phẩm nóng máy được nước với
lítgiờ

Keywords Consistency
Keyword

Content

nước

26

lọc

15

máy

13

vòi

11

với

8

Title

Keywords

Description

Usability
Url

Domain : truongtien.com.vn
Length : 17

Favicon

Great, your website has a favicon.

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS.

Language

Good. Your declared language is vi.

Dublin Core

This page does not take advantage of Dublin Core.

Document
Doctype

HTML 5

Encoding

Perfect. Your declared charset is UTF-8.

Headings

Document
W3C Validity

Errors : 48
Warnings : 42

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in the plain text.
Use free antispam protector to hide email from spammers.

Deprecated HTML

Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.

Speed Tips

Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile
Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization
XML Sitemap

Great, your website has an XML sitemap.
http://truongtien.com.vn/sitemap.xml

Robots.txt

http://truongtien.com.vn/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.

Analytics

Great, your website has an analytics tool.
Google Analytics
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