Скорост зареждане

Мобилност

63 / 100 Скорост
Непременно поправете:

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://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/09/5-Quick-Things-You-Can-Do-Weekly-ToRank-Better-icon111-272x182.jpg (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/09/building-ecommerce-website-272x182.jpg
(изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/10/chrome-cleanup-670x335-272x182.jpg
(изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1.jpg (изтичането не е

Мобилност

посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1.png (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-ff23.jpg (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/index-1.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar1.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar2.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/06/logo-WebsitePR-logoSite-little-mini.png
(изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/09/the-ultimate-beginners-guide-to-smallbusiness-seo-400x260.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/11/SEOMyths-400x260.jpg (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/11/ultimate-seo-audit-checklistbanner-1-400x260.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/12/How-is-Big-Data-Impacting-SEOin-2020-full-400x260.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/12/SEO-HolidayChecklist-1024x768-400x260.jpg (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/12/seo-pinball-5-400x260.jpg (изтичането не
е посочено)
https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LfSMKAUAAAAAKl9gHNFVCqNPMaaOAKa
NnP-HYTp&ver=3.0 (5 минути)
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=bg&v=A1AardwURuGsXRGA7JMOqVO (5 минути)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-967536868 (15 минути)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TR93HP5 (15 минути)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от

Мобилност
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 7 скриптови и 21 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://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/78a52.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/36938.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/0fef6.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/06477.js
https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LfSMKAUAAAAAKl9gHNFVCqNPMaaOAKa
NnP-HYTp&ver=3.0
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/03b1b.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/d7258.js

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-postpage/public/assets/css/cv.css?ver=2.3.0
https://websitepr.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css?ver=0.12.2
https://websitepr.eu/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.6
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/contextual-related-posts/css/defaultstyle.css?ver=1.0
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css?ver=2.10.13
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/widgets/button/css/style.css?ver=1.15.9
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-button-

Мобилност

atom-27bffa3244f0.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/widgets/postcarousel/css/style.css?ver=1.15.9
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-post-carouseldefault-64968b55b3ed.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/assets/libraries/slick/css/slick.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/assets/libraries/ionicons/css/ionicons.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/assets/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royal-magazine/style.css?ver=5.3.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Russo%20One|Roboto%20Condensed:300,300i,400
,400i,700,700i|Yanone%20Kaffeesatz:200,300,400,700&subset=cyrillic,cyrillicext&subset=latin,latin-ext
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.15
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/icons/fontawesome/style.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/strong-testimonials/public/fonts/fontawesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=4.6.3
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/strong-testimonials/public/css/ratingdisplay.css?ver=2.40.0

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 169 Б (намаляване от 39%).
Компресирането на https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/svg/1f553.svg може да
спести 169 Б (намаляване от 39%).

Мобилност

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 0,43 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

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

Минимизирайте CSS за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 4,9 КБ (намаляване
от 19%).
Минимизирането на https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/style.css?ver=5.3.2 може да спести 4,4 КБ (намаляване от 18%) след
компресиране.
Минимизирането на https://websitepr.eu/wp-content/plugins/strongtestimonials/public/css/rating-display.css?ver=2.40.0 може да спести 401 Б (намаляване
от 45%) след компресиране.
Минимизирането на https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/icons/fontawesome/style.css?ver=5.3.2 може да спести 175 Б (намаляване от
13%) след компресиране.

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

Мобилност

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 8,2 КБ (намаляване
от 21%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/10/chromecleanup-670x335-272x182.jpg може да спести 2,9 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-ff23.jpg
може да спести 2,6 КБ (намаляване от 23%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1.jpg
може да спести 2,5 КБ (намаляване от 23%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar1.png може да
спести 157 Б (намаляване от 17%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar2.png може да
спести 137 Б (намаляване от 15%).

Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се
изисква допълнителна комуникация с мрежата. За най-добра ефективност намалете обема
на необходимия за тази визуализация HTML код.

Целият HTML отговор не бе достатъчен за изобразяването на съдържанието на видимата на
екрана част от страницата. Обикновено това означава, че за целта са били нужни
допълнителни ресурси, които се зареждат след синтактичния анализ на HTML кода. Дайте
приоритет на видимото съдържание, което е необходимо за изобразяването на видимата на
екрана част от страницата, като го включите директно в HTML отговора.
Само около 8% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор.
Кликнете, за да видите екранната снимка само след HTML отговора: snapshot:29

3 спазени правила

Избягване на пренасочвания от целевата страница

Мобилност

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

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

Минимизирайте JavaScript
Съдържанието ви на JavaScript е минимизирано. Научете повече по темата.

97 / 100 Общ резултат
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.
Целевата зона за докосване „<a href="#main" class="skip-link screen-reader-text">Skip
to content</a>“ е близо до 2 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…o-trends-2020/" class="alt-font">3
седмици agoS…EO експертите.</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="/" class="homemob"></a>“ е близо до 4 други
такива зони final.
„<nav class="main-navigation">ЦЕНИ…тзиви Контакти</nav>“ и още 1 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони final.
„<a href="#trendingCollapse" class="trending-news">ЦЕНИ</a>“ и още 1 целеви зони за
докосване са близо до други такива зони final.
„<a href="/seo-oferta/">SEO оптимизация</a>“ и още 1 целеви зони за докосване са
близо до други такива зони final.

Мобилност

Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…eu/seo-oferta/">SEO 2.0
Оптимизация на сайт</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…eu/seo-oferta/">SEO 2.0
Оптимизация на сайт</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…ine-marketing/">PPC 2.0 Онлайн
реклама</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…ine-marketing/">PPC 2.0 Онлайн
реклама</a>“ е близо до 1 други такива зони.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…ine-marketing/">PPC 2.0 Онлайн
реклама</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websitepr.eu/solution/">WEB
услугите</a>“ е близо до 2 други такива зони.
Целевата зона за докосване „<div class="hightcf7ico">Запитване за услуга:</div>“ е
близо до 2 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<div class="hightcf7ico">Запитване за услуга:</div>“ е
близо до 3 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a id="callnowbutton" href="tel:+359887988872">Call
Now Button</a>“ е близо до 2 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a href="https://websit…/общи-условия/">общите
условия</a>“ е близо до 1 други такива зони final.
Целевата зона за докосване „<a id="cn-accept-cookie" href="#" class="cn-setcookie…default button">Приемам</a>“ е близо до 2 други такива зони final.
„<a href="https://www.go…icies/privacy/">Поверителност</a>“ и още 1 целеви зони за
докосване са близо до 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.

Мобилност
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:

Възползвайте се от кеширането на браузъра

Десктопна версия

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://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/09/5-Quick-Things-You-Can-Do-Weekly-ToRank-Better-icon111-272x182.jpg (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/09/building-ecommerce-website-272x182.jpg
(изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/10/chrome-cleanup-670x335-272x182.jpg
(изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1.jpg (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1.png (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-ff23.jpg (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/gear-big.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/gear-small.png (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/index-1.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar1.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar2.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/06/logo-WebsitePR-logoSite-little-mini.png
(изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/09/the-ultimate-beginners-guide-to-smallbusiness-seo-400x260.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/11/SEOMyths-400x260.jpg (изтичането не е
посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/11/ultimate-seo-audit-checklistbanner-1-400x260.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/12/How-is-Big-Data-Impacting-SEOin-2020-full-400x260.png (изтичането не е посочено)
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/12/SEO-HolidayChecklist-1024x768-400x260.jpg (изтичането не е посочено)

Десктопна версия

https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2019/12/seo-pinball-5-400x260.jpg (изтичането не
е посочено)
https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LfSMKAUAAAAAKl9gHNFVCqNPMaaOAKa
NnP-HYTp&ver=3.0 (5 минути)
https://www.google.com/recaptcha/api2/webworker.js?hl=bg&v=A1AardwURuGsXRGA7JMOqVO (5 минути)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-967536868 (15 минути)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-TR93HP5 (15 минути)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 минути)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

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 169 Б (намаляване от 39%).
Компресирането на https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/svg/1f553.svg може да
спести 169 Б (намаляване от 39%).

Намаляване на времето на реакция на сървъра
При теста ни сървърът ви реагира след 0,43 секунди.

Има много фактори, които могат да удължат времето за реакция на сървъра. Моля,
прочетете препоръките ни, за да научите как да наблюдавате и измервате къде сървърът ви
се забавя най-много.

Десктопна версия

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

Минимизирайте CSS за следните ресурси, за да намалите размера им с/ъс 4,9 КБ (намаляване
от 19%).
Минимизирането на https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/style.css?ver=5.3.2 може да спести 4,4 КБ (намаляване от 18%) след
компресиране.
Минимизирането на https://websitepr.eu/wp-content/plugins/strongtestimonials/public/css/rating-display.css?ver=2.40.0 може да спести 401 Б (намаляване
от 45%) след компресиране.
Минимизирането на https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/icons/fontawesome/style.css?ver=5.3.2 може да спести 175 Б (намаляване от
13%) след компресиране.

Премахване на блокиращите изобразяването JavaScript и CSS от
съдържанието на видимата на екрана част от страницата
На страницата ви има 7 скриптови и 21 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://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/78a52.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/36938.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/0fef6.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/06477.js
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https://www.google.com/recaptcha/api.js?render=6LfSMKAUAAAAAKl9gHNFVCqNPMaaOAKa
NnP-HYTp&ver=3.0
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/03b1b.js
https://websitepr.eu/wp-content/cache/minify/d7258.js

Оптимизирайте показването на CSS за следното:
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/content-views-query-and-display-postpage/public/assets/css/cv.css?ver=2.3.0
https://websitepr.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/menu-icons/css/extra.min.css?ver=0.12.2
https://websitepr.eu/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.6
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/contextual-related-posts/css/defaultstyle.css?ver=1.0
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/siteorigin-panels/css/front-flex.min.css?ver=2.10.13
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/widgets/button/css/style.css?ver=1.15.9
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-buttonatom-27bffa3244f0.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/widgets/postcarousel/css/style.css?ver=1.15.9
https://websitepr.eu/wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-post-carouseldefault-64968b55b3ed.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/assets/libraries/slick/css/slick.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/assets/libraries/ionicons/css/ionicons.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royalmagazine/assets/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/themes/royal-magazine/style.css?ver=5.3.2
https://fonts.googleapis.com/css?family=Russo%20One|Roboto%20Condensed:300,300i,400
,400i,700,700i|Yanone%20Kaffeesatz:200,300,400,700&subset=cyrillic,cyrillicext&subset=latin,latin-ext
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https://websitepr.eu/wp-content/plugins/add-to-any/addtoany.min.css?ver=1.15
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/so-widgetsbundle/icons/fontawesome/style.css?ver=5.3.2
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/strong-testimonials/public/fonts/fontawesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css?ver=4.6.3
https://websitepr.eu/wp-content/plugins/strong-testimonials/public/css/ratingdisplay.css?ver=2.40.0

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

Оптимизирайте следните изображения, за да намалите размера им с/ъс 8,2 КБ (намаляване
от 21%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/10/chromecleanup-670x335-272x182.jpg може да спести 2,9 КБ (намаляване от 20%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-ff23.jpg
може да спести 2,6 КБ (намаляване от 23%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/11/Untitled-2-1.jpg
може да спести 2,5 КБ (намаляване от 23%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar1.png може да
спести 157 Б (намаляване от 17%).
Компресирането на https://websitepr.eu/wp-content/uploads/2018/12/ar2.png може да
спести 137 Б (намаляване от 15%).

Даване на предимство на видимото съдържание
За изобразяването на съдържанието на видимата на екрана част от страницата ви се
изисква допълнителна комуникация с мрежата. За най-добра ефективност намалете обема
на необходимия за тази визуализация HTML код.

Десктопна версия

Целият HTML отговор не бе достатъчен за изобразяването на съдържанието на видимата на
екрана част от страницата. Обикновено това означава, че за целта са били нужни
допълнителни ресурси, които се зареждат след синтактичния анализ на HTML кода. Дайте
приоритет на видимото съдържание, което е необходимо за изобразяването на видимата на
екрана част от страницата, като го включите директно в HTML отговора.
Само около 31% от крайното съдържание на видимата на екрана част от страницата
успя да се изобрази чрез пълния HTML отговор.
Кликнете, за да видите екранната снимка само след HTML отговора: snapshot:29

3 спазени правила

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

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

Минимизирайте JavaScript
Съдържанието ви на JavaScript е минимизирано. Научете повече по темата.
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