PageSpeed Insights

Mobil

45 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 3 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 4 skriptresurser och 17 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Mobil

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://seo-zona.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://seo-zona.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-typex/core/js/product.min.js?1505548138&ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-type-x/core/js/productajax.min.js?1505548138&ver=5.1.1

Optimera visning av CSS för följande:
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-filebase_/wpfilebase.css?t=1539692077&ver=3.4.4
https://seo-zona.ru/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-typex/core/css/al_product.min.css?1505548138&ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-search-form/themes/common.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-search-form/themes/selective.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-searchform/themes/default/style.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/fancybox-forwordpress/assets/css/fancybox.css?ver=1.3.4
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/css/style.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratings-css.css?ver=1.86.2
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-rss-multiimporter/templates/templates.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.70
https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/style.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/css/font-awesome.min.css?ver=5.1.1
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https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/interkassir/css/style.css?ver=1

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 407,7 kB (75 % reduktion).
Om du komprimerar https://s0.doubleclick.net/6590597/03152019-070016458-MN84B4.jpg
kan du spara 404,6 kB (78 % reduktion).
Om du komprimerar
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/3025324532795615297 kan du spara 1,2 kB
(12 % reduktion).
Om du komprimerar
https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/18052338362673177692 kan du spara 817
B (11 % reduktion).
Om du komprimerar https://tpc.googlesyndication.com/icore_images/24119152052836022
kan du spara 757 B (11 % reduktion).
Om du komprimerar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif kan du spara 365 B (37 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 90,5 kB
(66 % reduktion).
Om du komprimerar https://d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js kan du
spara 90,5 kB (66 % reduktion).
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Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://seo-zona.ru/ip.php (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/skobley.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_over.gif
(utgångsdatum har inte angetts)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minuter)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914
(50 minuter)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 minuter)
https://d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js (60 minuter)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 minuter)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuter)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 timmar)

Minifiera CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda
ned och tolka sidan.

Minifiera CSS för följande resurser för att minska storleken med 1,9 kB (13 % reduktion).
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/style.css?ver=5.1.1 kan
du spara 851 B (11 % minskning) efter komprimeringen.
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Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/fancybox-forwordpress/assets/css/fancybox.css?ver=1.3.4 kan du spara 431 B (12 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-filebase_/wpfilebase.css?t=1539692077&ver=3.4.4 kan du spara 289 B (21 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratingscss.css?ver=1.86.2 kan du spara 228 B (55 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-searchform/themes/common.css?ver=5.1.1 kan du spara 137 B (11 % minskning) efter
komprimeringen.

Minifiera JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 14,7 kB (34 % reduktion).
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/fancybox-forwordpress/assets/js/jquery.fancybox.js?ver=1.3.4 kan du spara 13,8 kB (37 % minskning)
efter komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 kan du spara 653 B (17 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-type-x/core/js/productajax.min.js?1505548138&ver=5.1.1 kan du spara 156 B (11 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wpincludes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b kan du spara 119 B (17 % minskning)
efter komprimeringen.

3 Godkända Regler

Mobil
Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Minifiera HTML
HTML-koden är kompakt. Läs mer om att förminska HTML-kod.

Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.

97 / 100 Användarupplevelse
Överväg att Fixa:

Gör tryckytor tillräckligt stora
Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna
trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan göra tryckytorna större så att sidan blir mer
användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.
Tryckytan för <a href="https://pr-cy.…ce=seo-zona.ru">С Mobile-first…идет по плану</a>
och 22 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.
Tryckytan för <a href="https://google…MN84B4_NATPOST" class="rhlongtitle">We’ll help
you grow.</a> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <a href="https://google…MN84B4_NATPOST" class="rhbody">Get customer
s…son, 7 days a…</a> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
Tryckytan för <div id="abgc" class="abgc"></div> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill
varandra.
Tryckytan för <div id="abgc" class="abgc"></div> och 1 andra tryckytor sitter tätt intill
varandra.
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4 Godkända Regler

Undvik pluginprogram
Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att
innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att undvika
pluginprogram.

Konfigurera visningsområdet
Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt
sätt på alla enheter. Läs mer om att konfigurera visningsområden.

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet
Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att anpassa storleken på innehållet till
visningsområdet.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar
Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att använda läsbara teckensnittsstorlekar.

Desktop

Desktop

64 / 100 Hastighet
Bör Fixas:

Minska svarstiden från servern
I vårt test svarade din server på 3 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I våra rekommendationer finns mer
information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering
Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

Aktivera komprimering för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 90,5 kB
(66 % reduktion).
Om du komprimerar https://d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js kan du
spara 90,5 kB (66 % reduktion).
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Utnyttja cachelagring i webbläsare
När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser
instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via
nätverket.

Utnyttja cachelagring i webbläsare för följande resurser som kan cachelagras:
https://seo-zona.ru/images/bt_close.png (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/images/bt_open.png (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/images/tab_b.png (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/images/tab_l.png (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/images/tab_m.png (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/images/tab_r.png (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/ip.php (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/js/slide.css (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/skobley.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-postratings/images/stars_crystal/rating_over.gif
(utgångsdatum har inte angetts)
https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/images/result.png (utgångsdatum har inte
angetts)
https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
minuter)
https://an.yandex.ru/system/context.js (60 minuter)
https://d31j93rd8oukbv.cloudfront.net/metrika/watch_ua.js (60 minuter)
https://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 minuter)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 minuter)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 minuter)
https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minuter)
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Minifiera CSS
Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda
ned och tolka sidan.

Minifiera CSS för följande resurser för att minska storleken med 2,1 kB (14 % reduktion).
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/style.css?ver=5.1.1 kan
du spara 851 B (11 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/fancybox-forwordpress/assets/css/fancybox.css?ver=1.3.4 kan du spara 431 B (12 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-filebase_/wpfilebase.css?t=1539692077&ver=3.4.4 kan du spara 289 B (21 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/js/slide.css kan du spara 233 B (20 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratingscss.css?ver=1.86.2 kan du spara 228 B (55 % minskning) efter komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-searchform/themes/common.css?ver=5.1.1 kan du spara 137 B (11 % minskning) efter
komprimeringen.

Minifiera JavaScript
Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och
körning snabbare.

Minifiera Javascript för följande resurser för att minska storleken med 15,3 kB (33 % reduktion).
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/fancybox-forwordpress/assets/js/jquery.fancybox.js?ver=1.3.4 kan du spara 13,8 kB (37 % minskning)
efter komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/contactform-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 kan du spara 653 B (17 % minskning) efter
komprimeringen.
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Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wordpress-sociallogin/assets/js/widget.js?ver=5.1.1 kan du spara 283 B (33 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://kwork.ru/js/dfbgfrwa.js kan du spara 175 B (19 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-type-x/core/js/productajax.min.js?1505548138&ver=5.1.1 kan du spara 156 B (11 % minskning) efter
komprimeringen.
Om du förminskar https://seo-zona.ru/wpincludes/js/jquery/jquery.masonry.min.js?ver=3.1.2b kan du spara 119 B (17 % minskning)
efter komprimeringen.
Om du förminskar https://kwork.ru/js/widget.js?1556623303 kan du spara 103 B (17 %
minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från
innehåll ovanför mitten
Det finns 5 skriptresurser och 18 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att
renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt
att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna
som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av
resurserna direkt i HTML-koden.
Ta bort Javascript som blockerar rendering:
https://seo-zona.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
https://seo-zona.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-typex/core/js/product.min.js?1505548138&ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-type-x/core/js/productajax.min.js?1505548138&ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/js/widget.js?ver=5.1.1

Optimera visning av CSS för följande:
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https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-filebase_/wpfilebase.css?t=1539692077&ver=3.4.4
https://seo-zona.ru/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/post-typex/core/css/al_product.min.css?1505548138&ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-search-form/themes/common.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-search-form/themes/selective.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/ajaxy-searchform/themes/default/style.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/fancybox-forwordpress/assets/css/fancybox.css?ver=1.3.4
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wordpress-social-login/assets/css/style.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-postratings/css/postratings-css.css?ver=1.86.2
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-rss-multiimporter/templates/templates.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.70
https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/style.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/themes/seozona/css/font-awesome.min.css?ver=5.1.1
https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/interkassir/css/style.css?ver=1
https://seo-zona.ru/js/slide.css

Optimera bilder
Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

Optimera följande bilder för att minska storleken med 16,5 kB (43 % reduktion).
Om du komprimerar https://kwork.ru/images/black-logo.png kan du spara 14,5 kB (59 %
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reduktion).
Om du komprimerar https://kwork.ru/pics/t4/45/142829-2.jpg kan du spara 1,7 kB (13 %
reduktion).
Om du komprimerar https://seo-zona.ru/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_crystal/rating_over.gif kan du spara 365 B (37 % reduktion).

3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan
Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att undvika omdirigeringar till målsidor.

Minifiera HTML
HTML-koden är kompakt. Läs mer om att förminska HTML-kod.

Prioritera synligt innehåll
Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att prioritera synligt innehåll.
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