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Përmbajtja SEO

Titulli Forumi Studentor - Matura Shteterore 2020 - Provime Mature - Analiza
Letrare | Post - Matura

Gjatësia : 92

Ideale, titulli juaj duhet të përmbajë 10 deri ne 70 karaktere (përfshi
hapsirat).

Përshkrimi Online

Gjatësia : 6

Ideale, përshkrimi juaj meta duhet të permbajë 70 deri në 160
karaktere (përfshi hapsirat).

Fjalëkyce
Shume keq. Ne nuk kemi gjetur fjalë kyçe meta në faqen tuaj.

Përmbajtja Og Meta Mirë, faqja juaj përfiton nga Og Properties.

Pronësi Përmbajtje

locale en_US

type website

title Forumi Studentor - Matura Shteterore 2020 -
Provime Mature - Analiza Letrare | Post -
Matura

description Online

url https://postmatura.al/

site_name Post - Matura

updated_time 2020-04-25T13:35:55+02:00

image https://i2.wp.com/postmatura.al/wp-
content/uploads/1576227098_matura.jpg
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image:secure_url https://i2.wp.com/postmatura.al/wp-
content/uploads/1576227098_matura.jpg

image:width 780

image:height 440

image:alt gjuhe shqipe dhe letersi

image:type image/jpeg

Tituj H1 H2 H3 H4 H5 H6
3 13 13 4 1 0

[H1] POST - MATURA
[H1] Cfare kerkojn te tjeret ketu?
[H1] Postimet e fundit
[H2] Komuniteti më i madh i maturantëve dhe studentëve
online
[H2] Follow Post-Matura
[H2] Teste Online
[H2] Teza Universiteti
[H2] Llogarit piket
[H2] Analiza Letrare
[H2] Aplikacioni Post-Matura
[H2] Matura Shteterore / Ja ndryshimet ne provimet e matures
shteterore 2020
[H2] MSH 2020 / Provimet e matures vetem me alternativa dhe
me korigjim digjital, pergjigjia do te dale shume shpejt & ne 1
korrik do merrni diplomat
[H2] DREJTORESHA E POLITIKAVE TË ARSIMIT, ZAMIRA GJINI:
Korigjimi i provimeve te matures do te behet digjitale per te
shmangur mbledhjen e korigjuesve
[H2] Drejtoresha e Politikave të Arsimit, Zamira Gjini:
Maturantet do bejn mesin ne klasa me 10-15 nxenes , do
plotesohen te gjitha kushtet e sigurse
[H2] Drejtoresha e Politikave të Arsimit, Zamira Gjini: Diplomat
per maturantet do te jene gati ne 1 Korrik
[H2] Drejtoresha e Politikave të Arsimit, Zamira Gjini: Testet e
matures shteterore 2020 do te jene te rishikuara dhe me te
thjeshta
[H3] Teste
[H3] Matura
[H3] Njoftimet
[H3] Uni
[H3] Llogarit
[H3] Kurse
[H3] Komuniteti më i madh studentor online Post-Matura i
studentëve i maturantëve
[H3] Forumi Post-Matura bashkon studentet
[H3] Cfarë thonë studentët për ne?
[H3] Forumi Studentor
[H3] Provime Mature
[H3] Shpernda me miqte
[H3] Ndihmo ne forum
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[H4] Keni teza ose materiale të tjera?
[H4] Na ndiqni ne rrjetet sociale
[H4] Abonohu falas me email
[H4] Deshironi te kontribuoni ne komunitetin Post-Matura ?
[H5]

Imazhe Ne gjetëm 16 imazhe në këtë faqe interneti.

13 Atributet alt janë bosh ose mungojnë. Shto një tekst alternativ në
mënyrë që motorët e kërkimit të kuptojnë më mirë përmbajtjen e
imazheve tuaja.

Raporti Tekst/HTML Raport : 0%

Raporti i tekstit në faqe me kodin HTML është nën 15 ne përqindje, kjo
do të thotë që faqja juaj ndoshta ka nevojë për më shumë përmbajtje
teksti.

Flash Perfekte, asnjë përmbajtje Flash nuk është zbuluar në këtë faqe

Strukturë Shkëlqyeshëm, nuk ka Iframes të zbuluar në këtë faqe.

SEO Links

Rishkruaj URL Mirë. Lidhjet tuaja duken miqësore!

URL me Underscore (
_ )

Perfekte! Nuk ka nënshkrime të zbuluara në URL-të tuaja

Lidhje In-page Gjetëm një lidhje të përgjithshme 15 duke përfshirë 0 lidhjet në
skedarë

Statistics Lidhje të jashtme : noFollow 0%

Lidhje të jashtme : Passing Juice 13.33%

Lidhje të brendshme 86.67%

Lidhje In-page

Anchor Lloji Juice

Teste I brendshëm Passing Juice

http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fteste-online


Lidhje In-page
Matura I brendshëm Passing Juice

Njoftimet I brendshëm Passing Juice

Uni I brendshëm Passing Juice

Llogarit I brendshëm Passing Juice

Kurse I brendshëm Passing Juice

Shpernda me miqte I jashtem Passing Juice

Ndihmo ne forum I jashtem Passing Juice

Matura Shteterore / Ja ndryshimet ne provimet e matures
shteterore 2020

I brendshëm Passing Juice

MSH 2020 / Provimet e matures vetem me alternativa dhe
me korigjim digjital, pergjigjia do te dale shume shpejt
&#038; ne 1 korrik do merrni diplomat

I brendshëm Passing Juice

DREJTORESHA E POLITIKAVE TË ARSIMIT, ZAMIRA GJINI:
Korigjimi i provimeve te matures do te behet digjitale per te
shmangur mbledhjen e korigjuesve

I brendshëm Passing Juice

Drejtoresha e Politikave të Arsimit, Zamira Gjini: Maturantet
do bejn mesin ne klasa me 10-15 nxenes , do plotesohen te
gjitha kushtet e sigurse

I brendshëm Passing Juice

Drejtoresha e Politikave të Arsimit, Zamira Gjini: Diplomat
per maturantet do te jene gati ne 1 Korrik

I brendshëm Passing Juice

Drejtoresha e Politikave të Arsimit, Zamira Gjini: Testet e
matures shteterore 2020 do te jene te rishikuara dhe me te
thjeshta

I brendshëm Passing Juice

- I brendshëm Passing Juice

Fjalekyce te SEO

Fjaletkyce te Cloud

Fjalët kyce të konsistencës

Fjalëkyce Përmbajtje Titulli Fjalëkyce Përshkrimi Tituj

http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fmatura-shteterore%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Funiversitetet%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fllogarit-piket%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fkurse-online%2F
http://test.al/redirect.php?url=whatsapp%3A%2F%2Fsend%3Ftext%3DVizito%2520edhe%2520ti%3A%2520https%3A%2F%2Fwww.postmatura.al
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fforumistudentor.al
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fmatura-shteterore-ja-ndryshimet-ne-provimet-e-matures-shteterore-2020%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fmatura-shteterore-ja-ndryshimet-ne-provimet-e-matures-shteterore-2020%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fmsh-2020-provimet-e-matures-vetem-me-alternativa-dhe-me-korigjim-digjital-pergjigjia-do-te-dale-shume-shpejt-ne-1-korrik-do-merrni-diplomat%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fmsh-2020-provimet-e-matures-vetem-me-alternativa-dhe-me-korigjim-digjital-pergjigjia-do-te-dale-shume-shpejt-ne-1-korrik-do-merrni-diplomat%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fmsh-2020-provimet-e-matures-vetem-me-alternativa-dhe-me-korigjim-digjital-pergjigjia-do-te-dale-shume-shpejt-ne-1-korrik-do-merrni-diplomat%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-korigjimi-i-provimeve-te-matures-do-te-behet-digjitale-per-te-shmangur-mbledhjen-e-korigjuesve%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-korigjimi-i-provimeve-te-matures-do-te-behet-digjitale-per-te-shmangur-mbledhjen-e-korigjuesve%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-korigjimi-i-provimeve-te-matures-do-te-behet-digjitale-per-te-shmangur-mbledhjen-e-korigjuesve%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-maturantet-do-bejn-mesin-ne-klasa-me-10-15-nxenes-do-plotesohen-te-gjitha-kushtet-e-sigurse%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-maturantet-do-bejn-mesin-ne-klasa-me-10-15-nxenes-do-plotesohen-te-gjitha-kushtet-e-sigurse%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-maturantet-do-bejn-mesin-ne-klasa-me-10-15-nxenes-do-plotesohen-te-gjitha-kushtet-e-sigurse%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-diplomat-per-maturantet-do-te-jene-gati-ne-1-korrik%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-diplomat-per-maturantet-do-te-jene-gati-ne-1-korrik%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-testet-e-matures-shteterore-2020-do-te-jene-te-rishikuara-dhe-me-te-thjeshta%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-testet-e-matures-shteterore-2020-do-te-jene-te-rishikuara-dhe-me-te-thjeshta%2F
http://test.al/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fpostmatura.al%2Fnjoftime-maturantet%2Fdrejtoresha-e-politikave-te-arsimit-zamira-gjini-testet-e-matures-shteterore-2020-do-te-jene-te-rishikuara-dhe-me-te-thjeshta%2F
http://test.al/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fpostmatura.al%2F%23top


Perdorshmëria

Url Domain : postmatura.al
Gjatësia : 13

Favicon Shkëlqyeshëm, faqja juaj ka një favicon.

Printueshmëria Ne nuk mundëm të gjejmë nje Print Friendly CSS.

Gjuha Mire. Gjuha juaj e deklaruar është en.

Dublin Core Kjo faqe nuk përfiton nga Dublin Core.

Dokumenta

Doctype HTML 5

Kodimi Perfekte. Charset-i juaj i deklaruar është UTF-8.

Vlefshmëria W3C Gabim : 5
Paralajmërim : 33

Privatësia e emailit Kujdes! Të paktën një adresë e-mail është gjetur në tekstin e thjeshtë.

Kundërshto HTML Shkelqyeshem! Ne nuk kemi gjetur HTML tags të pariparuar në HTML
tuaj.

Keshilla Speshmed
Perfekte, website juaj nuk përdor tabela të mbivendosura.

Perfekte. Asnjë inline css nuk është gjetur në HTML tags!

Shume keq, website juaj ka shume file CSS (me shume se4).

shume keq, website juaj ka shume file JavaScript (me shume se
6).

Shume keq, website juaj nuk e ka avntazhin e gzip.



Telefon

Optimizim i telefonit
Ikona Apple

Meta Viewport Tag

Përmbajtje e shpejtë

Optimizim

XML Sitemap Shkëlqyeshëm, website juaj ka një XML sitemap.

http://postmatura.al/sitemap.xml

Robots.txt http://postmatura.al/robots.txt

Shkelqyeshem website juaj ka nje file robots.txt.

Analitike Shkelqyeshem, website juaj ka nje mjet analitik.

    Google Analytics

  

A e dini se?

Faqet më të shpejta renditen më mirë në rezultatet e kërkimit.

  Koha e ngarkimit të faqes është një faktor në renditjen e rezultateve të kërkimeve në Google. Në korrik,
azhornimi i Google ka shtuar kohën e ngarkimit të faqeve tek faktorët për renditjen e rezultateve të
kërkimeve. 

Me Cloud Hosting te WebHost.al faqja juaj do te hapet 3 here me shpejte se Hostet e Zakonshem

 WebHost.al ofron migrimin falas te faqes tuaj nga Hosti aktual

 WebHost.al ofron 30 Dite Prove, Nese nuk jeni te kenaqur ju kthehet shuma e paguar

me shume rreth sherbimit Cloud Hosting

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.webhost.al/
https://www.webhost.al/
https://www.webhost.al/
https://www.webhost.al/hosting.html
http://www.tcpdf.org

