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Resumo




SOCIAL



Página Facebook

587 curtidas

Amigável no dispositivo móvel Otimizado

Twitter

14 seguidores

Amigável no Tablet

Avaliações

Nenhum comentário
encontrado



Referências orgânicas

2.000 / mês
(aproximadamente)

Termos de pesquisa

etiquetas para roupas,
etiquetas de roupas,
etiqueta de roupa,
etiquetas bordadas,
etiqueta roupa

Quantidade de
conteúdo

1.379 palavras 5
páginas

Backlinks

150 (aproximadamente)

Idade do domínio

27/04/2002



INFORMAÇÕES
Velocidade de página

5,1/10

Vídeo

YouTube

Otimizado

TRÁFEGO
Visitantes únicos

PESQUISANDO SEUS SITES

6.500 / mês
(aproximadamente)

ANÚNCIOS
AdWords
Investimento em Adwords





MÓVEL

Campanha(s) ativa(s)

R$1.215 / mês
(aproximadamente)

Referências do AdWords

1.228 / mês (aproximadamente)

Palavras-chave AdWords

Nenhum detectado

LOCAL
Foursquare

Não detectado

Google maps

Não detectado

Yelp

Não detectado
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Avaliações

0

Avaliação média

2.5

0

5
0,0 out of 5,0

Avaliações para comentários

1

2

3

4

5

0%

0%

0%

0%

0%

Não encontramos qualquer comentário no Google Maps, Yelp ou Foursquare.
Fontes: Foursquare, Yelp, Google My Business

14

Presença local
Este site foi encontrado em 1 dos diretórios que testamos. Ser listado em diretórios torna mais fácil aos usuários encontrar este
site.

Diretório

Details

Facebook

Nenhum endereço

Google maps

Não encontrado

Foursquare

Não encontrado

Yelp

Não encontrado

Categorias

Descrição

Fotos

Website

Fontes: Facebook, Foursquare, Yelp, Google My Business
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51

Velocidade de página
A Homepage deste site tem uma pontuação de velocidade de 51/100. A velocidade de carregamento do site tem um impacto
sobre o seu ranking de busca. Análises mostram que os visitantes são menos propensos a car em sites que são lentos para
carregar.
Fonte: Google page speed

72

Interesse social

63
curtidas

0
+1s

Pages of this site have do not have unique open graph URL (og:url) tags. Any pages with the same open graph URL tag will share
the same number of likes.

We found 63 Facebook likes and 0 Google +1s for the 5 pages we tested.

Problema na página
URL da página

Curtidas no
Facebook

Google +1s

www.sansil.com.br/

63

0

www.sansil.com.br/minha-conta/

0

0

www.sansil.com.br/minha-conta/.../

0

0

www.sansil.com.br/minha-conta/.../

0

0

www.sansil.com.br/minha-conta/.../

0

0
Fontes: Google+, Facebook
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Busca orgânica

74

Organic search traffic for last 12 months
5k

Total traffic

4k

3k

2k

1k

0k
2015-07

2015-08

2015-09

2015-10

2015-11

2015-12

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

Referências estimadas

Rank de palavras-chave estimadas para

2.000 / mês

100

2016-06

Este site recebeu uma média de 2.000 visitantes orgânicos por mês a partir de Google BR do ano passado (estimado).

Principais palavras-chave de busca orgânica
Palavra-chave

Posição

médio de pesquisas mensais

Tráfego (%)

etiquetas para roupas

1

2900

36.80

etiquetas de roupas

1

590

7.48

etiqueta de roupa

1

590

7.48

etiquetas bordadas

1

390

4.94

etiqueta roupa

1

260

3.29
Fonte:
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Popularidade

74

Visitantes únicos estimados

6.500

3.610.799
Site mais popular no mundo

Este é o 3.610.799 site mais popular no mundo.

Fonte: Alexa

Quantidade de conteúdo

74

Média de palavras por página
Média de palavras por página

500

0

1000

276 palavras em média por página

Este site tem uma média de 276 palavras por página. A quantidade de conteúdo em um site foi mostrado para correlacionar com
o ranking do motor de busca.

76

Backlinks

Backlinks estimados

Estimativa de domínios linkados

150 páginas

20 sites

Há aproximadamente 150 páginas em 20 domínios com links para este site. O volume e a qualidade dos backlinks são
conhecidos por in uenciar o ranking de um site no motor de busca.
Fonte: Ahrefs
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Twitter

80

Conta no Twitter: sansiletiquetas

14

318

número de seguidores no Twitter

tweets postados por esta conta

4 dias
média entre os posts

Este site foi encontrado na conta do Twitter da Sansil Etiquetas (@sansiletiquetas).

Principais tweets
Conteúdo

Retweets

Favoritos

Os hábitos que lotam seu guarda-roupa de peças desnecessárias https://t.co/O5YlgM2b6Q
https://t.co/lQqa2AdXx3

0

0

Como cuidar da sua roupa de couro https://t.co/7mFu2BO0OO https://t.co/eXyIaPTTP7

0

0

Como identi car se a roupa é de qualidade durante a compra? https://t.co/3HOERdWnXY
https://t.co/e1WENzGrmL

0

0

Dicas de como aderir à gola alta neste inverno https://t.co/23AfV5C2qT
https://t.co/B0aur9UjKO

0

0

Dicas de como cuidar das roupas íntimas https://t.co/9jGF3XLR8j

0

0
Fonte: Twitter

83

AdWords
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Estimated AdWords spend for last 12 months
300

250

Total spend

200

150

100

50

0
jul 2015

ago
2015

set
2015

out
2015

nov
2015

dez
2015

jan
2016

fev
2016

mar
2016

abr
2016

Gastos estimado

Referências estimadas

R$1.215 / mês

1.228 / mês

mai
2016

jun
2016

Exemplo de anúncio para este site:

Etiquetas para Roupas - Diretamente do Fabricante
www.sansil.com.br/
Qualidade e Rapidez na Entrega.

Este site está usando o AdWords em Google BR.

Este site investiu uma média estimada de R$1.215 por mês no ano passado em Google BR AdWords. Isso gera uma média de
1.228 visitantes a cada mês para este site.

Pricipais palavras-chave no AdWords
Palavra-chave

Annual searches

Tráfego (%)

Custo por clique

etiquetas de roupas

590

65.85

R$1,04

etiqueta roupa

260

29.26

R$1,16

etiquetas para roupas porto alegre

30

2.43

R$1,27

onde faz etiquetas para roupas

30

2.43

R$0,72

maquina de imprimir etiquetas para
roupas

20

0.00

R$1,27

Fonte:
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91

Texto alternativo

89,0%

9

das imagens tem o texto alt

imagens não tem o texto alt

Um pequeno número (11,0%) das imagens não têm texto alternativo especi cado para usuários com de ciência visual. Este site
pode ser mais difícil de usar para alguns usuários com de ciência, e portanto, está em desacordo com a legislação em muitos
países (por exemplo, Reino Unido, EUA e Austrália).

98

Página Facebook

Página no Facebook: Sansil Etiquetas Bordadas

587

1

curtidas

pessoas falando sobre isso

5 dias
média entre os posts

Este site foi encontrado na página da Sansil Etiquetas Bordadas no Facebook com 587 curtidas.

Principais posts no Facebook
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Principais posts no Facebook
Conteúdo

Curtidas

Compartilhamentos

Comentários

O veganismo é uma ideologia que, mas do que só não consumir
carne, também não consome nada de origem animal. Não só na
alimentação, mas em todos os aspectos do cotidiano, como na moda,
por exemplo. Conheça um pouco mais sobre a moda vegana:

1

1

0

2

1

0

3

0

0

4

1

0

2

1

0

2016-07-19

Para se vestir bem não é necessário ter um guarda-roupa cheio.
Muitas vezes, vemos pessoas que possuem muitas peças, mas acabam
usando sempre os mesmos looks. Alguns hábitos, aparentemente
inofensivos, são responsáveis por encher o closet com peças
dispensáveis. Con ra alguns deles:
2016-07-15

Muitas peças que são tendência para o Inverno 2016 você já pode ter
no seu ármário, só esperando a melhor ocasião para serem usados.
Isso porque itens que foram moda em outras estações e estão de
volta agora. Con ra:
2016-07-05

A moda muda com muita rapidez. A cada pelo menos seis meses são
lançadas novas coleções e renovar o guarda-roupa com essa
frequência é realmente inviável. Por isso, antes de comprar tudo novo,
considere visitar um brechó. Con ra algumas dicas que separamos
para você aproveitar melhor essas lojas:
2016-06-30

As roupas de couro são um verdadeiro curinga no guarda-roupa. Hoje
em dia, existe uma in nidade de opções, mas a dúvida é sempre a
mesma: como cuidar dessas peças? Conheça algumas dicas no nosso
blog:
2016-06-22

Fonte: Facebook
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100

Móvel

Todo o site parece estar otimizado para visualização em smartphones e tablets.

100

Analytics

100,0%
das páginas usam analytics

Google Tag Manager

Cada página neste site está usando Google Tag Manager. Isto é excelente e deve permitir uma análise completa do
comportamento do visitante.

Analysis tools discovered
Google Tag Manager
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100

Imagens

26,0%
das imagens tem um tamanho de nido

Nenhuma imagem
estão sendo redimensionadas pelo
navegador

A maioria das imagens (74,0%) não de niram seus tamanhos usando os atributos de largura e altura no HTML. Esses atributos são
opcionais, mas altamente recomendáveis, pois ajudam o navegador a carregar a página mais rapidamente.

100

Formato de URL

Cada URL
está bem escrita

Este site usa URLs (endereços da web) apropriados por toda parte. Isso é excelente e vai ajudar no posicionamento no motor de
busca, usabilidade e capacidade de divulgação deste site.

100

Idade do domínio

Este domínio foi registrado

27/04/2002

Este domínio expira

quinta-feira, 27 de abril
de 2017

O domínio sansil.com.br foi registrado em sábado, 27 de abril de 2002. Pelo fato do domínio ter sido registrado há muito tempo é
provável que as páginas deste site apareçam mais bem posicionadas no motor de pesquisa do que sites com domínios mais
recentes.
Fonte: BR-NIC

100

Vídeo

Detectamos um YouTube vídeo neste site.

11/12

Sansil Etiquetas Bordadas
i

Detalhes do contato
Não encontramos nenhum número de telefone em 5 páginas que testamos.

Encontramos 1 endereço de e-mail em 5 páginas que testamos.

Endereços de e-mail descobertos
Endereço de e-mail

Found on

sansil@sansil.com.br

www.sansil.com.br/minha-conta/.../

As seguintes páginas foram testadas


http://www.sansil.com.br/



http://www.sansil.com.br/minha-conta/



http://www.sansil.com.br/minha-conta/lista-de-desejos/



http://www.sansil.com.br/minha-conta/rastrear-pedido/



http://www.sansil.com.br/minha-conta/editar-conta/

Este site contém, pelo menos, 37 páginas.
Para a velocidade das análises não testamos mais do que 5 páginas de um website. Na grande maioria dos casos, isso resultará em um
indicativo de todo o site, mas, como em qualquer técnica de análise que lida apenas com uma amostra limitada, não podemos garantir
que essas páginas testadas são representativas daquelas não testadas.
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