Скорост зареждане

Мобилност

65 / 100 Скорост
Непременно поправете:

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 1 скриптови и 2 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Премахнете блокиращия изобразяването JavaScript:
https://unidelivery.eu/journal-cache/_d34494ad7cafd4455a55f6108b2cf81c.js

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:700,500,regular%7COpen+Sans:700,300%

Мобилност

7COpen+Sans+Condensed:300&subset=latin,cyrillic
https://unidelivery.eu/journal-cache/_8fd03925690ebfe60888482dc96e2b43.css

Помислете за поправка:

Активирайте компресирането
Компресирането на ресурсите с gzip или deflate може да намали броя байтове, изпратени
през мрежата.

Активирайте компресирането за следните ресурси, за да намалите размера им за
прехвърляне с/ъс 5,3 КБ (намаляване от 67%).
Компресирането на
https://us26.zopim.com/s/W/xdds/qjkeAM8qSiERbVcH/p/1548882498057 може да спести
4,3 КБ (намаляване от 68%).
Компресирането на
https://us26.zopim.com/s/W/xdds/qjkeAM8qSiERbVcH/p/1548882498075 може да спести
994 Б (намаляване от 62%).

Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
https://s7.addthis.com/l10n/client.bg.min.json (изтичането не е посочено)
https://m.addthisedge.com/live/boost/ra-58de52dc903542a6/_ate.track.config_resp (60
секунди)
https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 минути)
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https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Минимизирайте JavaScript
Сбиването на кода на JavaScript може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне, синтактично анализиране и изпълнение.

Минимизирайте JavaScript за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 3 КБ
(намаляване от 14%).
Минимизирането на https://track.freecallinc.com/freecall_trackdiv1.js?company_id=22795&
site_id=22542&js_enabled=1&phpsessid_js=1548882498038duq3rmt8qheutv28zde&is_first
_js=1&psid=1548882498038duq3rmt8qheutv28zde|1|||||||&http_referer_js=&title=UNI%20D
ELIVERY%20GROUP&uid=&uml=&unm=&cnm=&wixpageTitle=&wixurl=&wixreferer=&enc
=UTF-8&plng=bg&globid=39781548882499&timestamp=1548882498043 може да спести
1,9 КБ (намаляване от 14%) след компресиране.
Минимизирането на https://track.freecallinc.com/freecall.js може да спести 1 КБ
(намаляване от 14%) след компресиране.

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове
данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 44,8 КБ (намаляване
от 20%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/cache/pic%202/1200_%20400_WARIORmin-1200x402.jpg може да спести 18,3 КБ (намаляване от 21%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-150412_-158x158.jpg може
да спести 2,4 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-300900-158x158.jpg може
да спести 2,3 КБ (намаляване от 23%).
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Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-43059-158x158.jpg може
да спести 2,3 КБ (намаляване от 21%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/cache/pic/400421a-158x158.jpg може да
спести 2,1 КБ (намаляване от 22%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-5001170_0-158x158.jpg
може да спести 1,8 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://track.freecallinc.com/voip/images/callnowbg.png може да
спести 1,6 КБ (намаляване от 21%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-62442-158x158.jpg може
да спести 1,6 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://track.freecallinc.com/voip/images/leavemessagebg.png може
да спести 1,5 КБ (намаляване от 19%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180405_unidelivery-158x158.jpg може да спести
1,4 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/cache/pic%202/490041b-158x158.jpg
може да спести 1,3 КБ (намаляване от 19%).
Компресирането на https://track.freecallinc.com/voip/images/chatnowbg.png може да
спести 1,3 КБ (намаляване от 17%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180404_unidelivery-158x158.jpg може да спести
1,2 КБ (намаляване от 22%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180401_unidelivery-158x158.jpg може да спести
1,1 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180402_unidelivery-158x158.jpg може да спести 1
КБ (намаляване от 19%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180400_unidelivery-158x158.jpg може да спести
976 Б (намаляване от 19%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/150025_1_unidelivery-158x158.jpg може да спести
883 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-2240-158x158.jpg може да
спести 875 Б (намаляване от 21%).
Компресирането на
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https://unidelivery.eu/image/cache/pic%202/400437_unidelivery-158x158.jpg може да
спести 848 Б (намаляване от 19%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/catalog/view/theme/journal2/lib/rsplugin/assets/coloredbg.png може да спести 108 Б (намаляване от 58%).

5 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Намаляване на времето на реакция на сървъра
Сървърът ви реагира бързо. Научете повече за оптимизирането на времето му за реакция на
сървъра.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте HTML
HTML кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Даване на предимство на видимото съдържание
Правилно сте дали предимство на съдържанието на видимата на екрана част от страницата.
Научете повече по темата.

96 / 100 Общ резултат

Мобилност

Помислете за поправка:

Оразмерете подходящо целевите зони за докосване
Някои връзки/бутони на уеб страницата ви може да са твърде малки, за да могат
потребителите лесно да ги докосват на сензорен екран. Помислете за уголемяването на тези
целеви зони за докосване, за да осигурите по-добра практическа работа на потребителите.

Следните целеви зони за докосване са близо до други такива и около тях може да е
необходимо допълнително място.
„<li>Контакти</li>“ и още 1 целеви зони за докосване са близо до други такива зони
final.
„<div class="journal-currency">лв лв€£Lei</div>“ и още 1 целеви зони за докосване са
близо до други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<i>“ е близо до 4 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="tp-bannertimer tp-bottom">“ е близо до 4
други такива зони final.
„<div class="swiper-wrapper">НовоДобави в л…Сравни продукт</div>“ и още 1 целеви
зони за докосване са близо до други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="product-wrapper">НовоДобави в л…Сравни
продукт</div>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="image">НовоДобави в л…Сравни
продукт</div>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://unidel…-esenni-cvetya"></a>“ е близо до
1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<img src="https://unidel…ry-158x158.jpg" class="firstimage">“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<span class="label-latest">Ново</span>“ е близо до 1
други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<b>Ново</b>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="product-details">ЧЕХЛИ DF ПЕЧАТ…Сравни
продукт</div>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="caption">ЧЕХЛИ DF ПЕЧАТ…диги..
9.99лв</div>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="name">ЧЕХЛИ DF ПЕЧАТ - ЕСЕННИ
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ЦВЕТЯ</div>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://unidel…-esenni-cvetya">ЧЕХЛИ DF ПЕЧАТ
- ЕСЕННИ ЦВЕТЯ</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="swiper-button-next">“ е близо до 3 други
такива зони final.
„<div class="swiper-button-next">“ и още 5 целеви зони за докосване са близо до други
такива зони final.
„<div class="swiper-paginat…nation-bullets"></div>“ и още 2 целеви зони за докосване
са близо до други такива зони.
„<div class="price">24.99лв</div>“ и още 3 целеви зони за докосване са близо до
други такива зони.
„<span class="price-old">11.99лв</span>“ и още 1 целеви зони за докосване са близо
до други такива зони.
„<span class="price-new">5.99лв</span>“ и още 1 целеви зони за докосване са близо
до други такива зони.
Целевата зона за докосване „<h2>UNI DELIVERY GROUP Ltd.</h2>“ е близо до 1 други
такива зони.
Целевата зона за докосване „<br>“ е близо до 1 други такива зони.
Целевата зона за докосване „<strong>Национален телефон:</strong>“ е близо до 1
други такива зони.
Целевата зона за докосване „<a href="tel:0876 92 4348" class="btn btn-primary
button">0876 92 4348</a>“ е близо до 2 други такива зони.
„<li>Свържете се с нас</li>“ и още 2 целеви зони за докосване са близо до други
такива зони.
„<a href="https://unidel…mation/contact" class="m-item">Свържете се с нас</a>“ и още
13 целеви зони за докосване са близо до други такива зони.
„<li>Връщане на стока</li>“ и още 11 целеви зони за докосване са близо до други
такива зони.
„<i>“ и още 3 целеви зони за докосване са близо до други такива зони.
„<i>“ и още 4 целеви зони за докосване са близо до други такива зони.
Целевата зона за докосване „<img src="image/data/vbox72.png">“ е близо до 2 други
такива зони.
Целевата зона за докосване „<p>Спорове и казуси</p>“ е близо до 1 други такива
зони.
Целевата зона за докосване „<strong>Спорове и казуси</strong>“ е близо до 1 други
такива зони.
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Целевата зона за докосване „<div class="column menu x…l-100 no-title"></div>“ е
близо до 3 други такива зони.
Целевата зона за докосване „<div>Web : Tedbg.com</div>“ е близо до 3 други такива
зони.
„<a href="http://tedbg.c…ebsite-prices/">Web : Tedbg.com</a>“ и още 1 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони.
Целевата зона за докосване „<div id="fc-ticket" class="cb-button">Пиши ни</div>“ е
близо до 10 други такива зони final.

4 спазени правила

Избягване на приставките
Изглежда, че на страницата ви не се ползват приставки, заради които съдържанието би било
неизползваемо на много платформи. Научете повече за това, колко е важно да избягвате
приставките.

Конфигуриране на прозореца за показване
За страницата ви е посочен прозорец за показване, съответстващ на размера на
устройството, което й позволява да се изобразява правилно на всички екрани. Научете
повече за конфигурирането на прозорците за показване.

Оразмеряване на съдържанието до рамките на прозореца за
показване
Съдържанието на страницата ви се побира в рамките на прозореца за показване. Научете
повече за оразмеряването спрямо този прозорец.

Използване на четливи размери на шрифта
Текстът на страницата ви е четлив. Научете повече за използването на четливи размери на
шрифта.

Десктопна версия
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Непременно поправете:

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 1 скриптови и 2 ресурса на CSS, които са блокиращи. Това води до
забавяне при изобразяването й.

Нищо от съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви не може да се
изобрази без изчакване на зареждането на следните блокиращи ресурси. Опитайте да ги
отложите, да ги заредите асинхронно или да вградите критичните части от тях директно в
HTML кода.
Премахнете блокиращия изобразяването JavaScript:
https://unidelivery.eu/journal-cache/_e661c3012c88af1d98c3bfe2f79dad70.js

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu:700,500,regular%7COpen+Sans:700,300%
7COpen+Sans+Condensed:300&subset=latin,cyrillic
https://unidelivery.eu/journal-cache/_8fd03925690ebfe60888482dc96e2b43.css

Оптимизирайте изображенията
Правилното форматиране и компресиране на изображенията може да спести много байтове

Десктопна версия

данни.

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 110 КБ (намаляване
от 31%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/images/baneri/380_181_little%20baner_bedroommin%20(1).jpg може да спести 23,7 КБ (намаляване от 50%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/images/baneri/380_181_little%20baner_ch
illi%20paper%2018+-min.jpg може да спести 20,9 КБ (намаляване от 53%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/images/baneri/380_181_little%20baner_lux%20lingerie-min.jpg
може да спести 20,5 КБ (намаляване от 46%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/cache/pic%202/1200_%20400_WARIORmin-1200x402.jpg може да спести 18,3 КБ (намаляване от 21%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-150412_-158x158.jpg може
да спести 2,4 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-300900-158x158.jpg може
да спести 2,3 КБ (намаляване от 23%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-43059-158x158.jpg може
да спести 2,3 КБ (намаляване от 21%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/cache/pic/400421a-158x158.jpg може да
спести 2,1 КБ (намаляване от 22%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-5001170_0-158x158.jpg
може да спести 1,8 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://track.freecallinc.com/voip/images/callnowbg.png може да
спести 1,6 КБ (намаляване от 21%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-62442-158x158.jpg може
да спести 1,6 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://track.freecallinc.com/voip/images/leavemessagebg.png може
да спести 1,5 КБ (намаляване от 19%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180405_unidelivery-158x158.jpg може да спести
1,4 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/image/cache/pic%202/490041b-158x158.jpg
може да спести 1,3 КБ (намаляване от 19%).
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Компресирането на https://track.freecallinc.com/voip/images/chatnowbg.png може да
спести 1,3 КБ (намаляване от 17%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180404_unidelivery-158x158.jpg може да спести
1,2 КБ (намаляване от 22%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180401_unidelivery-158x158.jpg може да спести
1,1 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180402_unidelivery-158x158.jpg може да спести 1
КБ (намаляване от 19%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/4180400_unidelivery-158x158.jpg може да спести
976 Б (намаляване от 19%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic/150025_1_unidelivery-158x158.jpg може да спести
883 Б (намаляване от 23%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/catalog/Pic_shop_unidelivery-2240-158x158.jpg може да
спести 875 Б (намаляване от 21%).
Компресирането на
https://unidelivery.eu/image/cache/pic%202/400437_unidelivery-158x158.jpg може да
спести 848 Б (намаляване от 19%).
Компресирането на https://unidelivery.eu/catalog/view/theme/journal2/lib/rsplugin/assets/coloredbg.png може да спести 108 Б (намаляване от 58%).

Помислете за поправка:

Възползвайте се от кеширането на браузъра
Задаването на срок на валидност или максимално съществуване в HTTP заглавките за
статични ресурси инструктира браузъра да зарежда изтеглените преди ресурси от локалния
диск вместо през мрежата.

Възползвайте се от кеширането на браузъра за следните ресурси със съответните
възможности:
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https://s7.addthis.com/l10n/client.bg.min.json (изтичането не е посочено)
https://m.addthisedge.com/live/boost/ra-58de52dc903542a6/_ate.track.config_resp (56
секунди)
https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Минимизирайте JavaScript
Сбиването на кода на JavaScript може да спести много байтове данни и да намали времето за
изтегляне, синтактично анализиране и изпълнение.

Минимизирайте JavaScript за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 3 КБ
(намаляване от 14%).
Минимизирането на https://track.freecallinc.com/freecall_trackdiv1.js?company_id=22795&
site_id=22542&js_enabled=1&phpsessid_js=1548882544185duq3rmt8qheutv28zde&is_first
_js=1&psid=1548882544185duq3rmt8qheutv28zde|1|||||||&http_referer_js=&title=UNI%20D
ELIVERY%20GROUP&uid=&uml=&unm=&cnm=&wixpageTitle=&wixurl=&wixreferer=&enc
=UTF-8&plng=bg&globid=16781548882546&timestamp=1548882544190 може да спести
1,9 КБ (намаляване от 14%) след компресиране.
Минимизирането на https://track.freecallinc.com/freecall.js може да спести 1 КБ
(намаляване от 14%) след компресиране.

6 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница
На страницата ви няма пренасочвания. Научете повече за избягването им на целевата
страница.

Активирайте компресирането
Активирали сте компресирането. Научете повече по темата.

Десктопна версия

Намаляване на времето на реакция на сървъра
Сървърът ви реагира бързо. Научете повече за оптимизирането на времето му за реакция на
сървъра.

Минимизирайте CSS
CSS кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Минимизирайте HTML
HTML кодът ви е минимизиран. Научете повече по темата.

Даване на предимство на видимото съдържание
Правилно сте дали предимство на съдържанието на видимата на екрана част от страницата.
Научете повече по темата.
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