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Ez az elemzés tartalmazza a Polgarpince.hu weboldal jelenlegi optimalizáltságát. A
tanulmány kitér teljes weboldalára, aloldalakra, valamint az Ön számára nem látható,
információkra is.

Meta‐tag vizsgálat
Oldala meta‐tagjai az alapvető információkat tartalmazza, mint pl. az oldal neve, bemutatása,
stb. Érdemes alaposan megfontolnia kitöltésüket, hiszen a keresések során nagy szerepet
kapnak ezek a kulcsszavak.
Meta tag

Hossz

Szöveg

Title tag

12 karakter 2 szó Relevancia: 66%

Polgár pince

Az oldal title tag‐ja túl rövid! Releváns ugyan az oldalra nézve, de érdemes lenne még
jobban az oldalhoz igazítani!
Meta keywords tag

26 karakter 4 szó Relevancia: 100%

polgár pince,
villány, bor

Az oldal meta keywords tag‐jának hossza megfelelő. Teljes mértékben releváns az oldalra
nézve. Ugyanakkor érdemes lenne még kibővíteni.
Meta description tag

0 karakter 0 szó Relevancia: 0%

Az oldal meta description tag‐ja hiányzik!

Tört linkek vizsgálata
A tört link az oldal olyan hivatkozása, ahol a hivatkozott oldal nem elérhető (404‐es hiba). Ez
gyakran abból ered, hogy a weboldal tulajdonosa egyszerűen csak hibásan helyezi el a linket
az oldalán, vagy az oldalt megszűnteti, de a rámutató hivatkozásokat elfelejti eltávolítani. A
tört linkeket érdemes kerülni. Az eszköz ellenőrzi a megadott URL‐en található oldal belső
hivatkozásait és a hivatkozott oldalak létezését.
Minden rendben van, nem találhatóak tört linkek az oldalon.

PageRank vizsgálat
A Google keresőjében minél jobb minőségi értékkel szerepel, annál előrébb kerülhet a listán.
Ezt a minőségi értéket befolyásolja a Google saját oldal osztályozó rendszere, a PageRank. A
Google arra a feltételezésre épít, hogy a weboldalak készítői általában azokra az oldalakra
linkelnek a saját lapjukról, amiket jónak tartanak, vagyis minden hiperlink felfogható egy‐egy
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szavazatként a céloldalra. Minél több szavazatot kap egy oldal, annál fontosabb, de azt is
figyelembe kell venni, hogy a szavazatot leadó oldal mennyire fontos.
Oldalának Google PageRankja 4-es értékű a 10‐es skálán. Ez nagyon jó érték,
mert 5-6 körül van a maximális érték, ami elérhető egy üzleti oldal esetében.

Kulcsszó sűrűség/ relevancia vizsgálat
A kulcsszó sűrűség vizsgálat segítségével megtudhatja, hogy a megadott URL‐en található
oldalon az egyes szavak, kifejezések milyen arányban szerepelnek az oldalon található összes
szóhoz képest. A kulcsszó sűrűség azért fontos, mert minél többször szerepel egy szó az
oldalon, annál inkább szól az oldal arról (természetesen az sem jó ha túl sokszor szerepel,
mert akkor a website keresőoptimalizálási büntetést kaphat). Általánosságban elmondható,
hogy azokra a szavakra, melyekre az oldalt optimalizáljuk, 2‐8 % közé essen a kulcsszó
sűrűség.
polgár
2012
idei
rosé
06
05
panzió
20
grilludvar
maraton
várjuk
bortrezor
pince
27
pünkösdi
egész
nyáron
franc
hu
+36
telt
harley
fesztivál
alsóörsön
étlap
hamarosan
rendezvények
borbál
én
ahol
dr
étterem
feliratkozás

1.25 % hamarosan itt az
3.25 % az idei
0.75 % itt az idei
2.00 % polgár panzió
0.75 % jó hangulatban telt
1.25 % polgár pince
0.75 % hangulatban telt el
1.00 % rosé maraton
0.75 % telt el az
1.00 % pünkösdi borbál
0.75 % el az idei
1.00 % egész nyáron
0.75 % az idei harley
0.75 % polgár grilludvar
0.50 % idei harley fesztivál
0.75 % hangulatban telt
0.50 % harley fesztivál is
0.75 % telt el
0.50 % fesztivál is alsóörsön
0.75 % el az
0.50 % pünkösdi borbál 2012
0.75 % idei harley
0.50 % egész nyáron folyamatosan
0.75 % harley fesztivál
0.50 % mindez csak rád
0.75 % fesztivál is
0.50 % csak rád vár
0.75 % is alsóörsön
0.50 % +36 72 492
0.75 % hamarosan itt
0.50 %
0.75 % borbál 2012
0.50 %
0.75 % itt az
0.75 % nyáron folyamatosan0.50 %
0.50 %
0.75 % jó hangulatban
0.75 % ízletes grillfalatok 0.50 %
0.50 % frissítő roséfröccs 0.50 %
0.50 % hűsítő
0.50 %
0.50 % pezsgőkoktélok
0.50 %
0.50 % mindez csak
0.50 %
0.50 % csak rád
0.50 %
0.50 % rád vár
0.50 %
0.50 % vince magazin
0.50 %
0.50 % cabernet franc
0.50 % kiváló szálláshely 0.50 %
0.50 %
0.50 % szeretettel várjuk
0.50 %
0.50 % polgár pincészet
0.50 %
0.50 % +36 72
0.50 %
0.50 % 72 492

0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %
0.50 %

Polgarpince.hu webanalitika
folyamatosan
0.50 %
vince
0.50 %
magazin
0.50 %
tesztjén
0.50 %
cabernet
0.50 %
07
0.50 %
négy
0.50 %
kiváló
0.50 %
szálláshely
0.50 %
szállás
0.50 %
jó
0.50 %
mediterrán
0.50 %
szeretettel
0.50 %
hangulatú
0.50 %
egy
0.50 %
pincészet
0.50 %
tel/fax
0.50 %
hangulatban
0.50 %
72
0.50 %
492
0.50 %
A vastagon kiemelt szavak a meta adatok között is megtalálhatók, azt feltételezve, hogy a
szerkesztő ezekre akarja optimalizálni oldalát.

Indexelt oldalak
Az indexelt oldalak vizsgálatával megtudhatja, hogy a kereső motorok a honlapjának mennyi
oldalát tárolták el saját adatbázisukban. A találati listákon csak azok az oldalak jelennek,
melyek a kereső adatbázisában is szerepelnek, ezért fontos, hogy lehetőleg a weboldal
minden oldala indexelve legyen.
A Google a weblapjáról 276 oldalát indexelte.
Ezek itt megtekinthetőek: https://www.google.hu/search?q=site:http://polgarpince.hu/

Viszontlinkek
A viszontlinkek vizsgálatával megtudhatja, hogy a megadott URL‐re hány oldal hivatkozik,
mennyi hivatkozás mutat rá a különböző kereső motorok szerint.
A megadott URL‐re 38 db link hivatkozik
Ezek itt megtekinthetőek: https://www.google.hu/search?q=link:http://polgarpince.hu/

Kulcsszó helyezés vizsgáló
A kulcsszavakra a Google keresőjében az alábbi találati helyen szerepelnek:
 A weboldal a pincészet szóra nem található az első 1000 weboldal közt.
 A weboldal a bortrezor szóra a 27. helyen található.
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A weboldal a panzió szóra nem található az első 1000 weboldal közt.
A weboldal a bor szóra nem található az első 1000 weboldal közt.
A weboldal az villány szóra az 30. helyen található.

Az oldalak részletes elemzése
A keresőoptimalizálás során nagyon fontos hogy az oldalon lévő tartalom miként épül fel.
Lényeges hogy az értékes szövegeket milyen formában prezentáljuk a keresők felé. A fontos
szövegek kiemelésére használjuk a Heading elemeket. A képet nem tudják olvasni a keresők,
de a Title és Alt tagjainak kitöltésével "elmondhatjuk nekik" mi szerepel rajta. Nagyon fontos,
hogy milyen hivatkozások szerepelnek az oldalon. Érdemes tehát leellenőrizni, hogy a kereső
mit lát a weboldalunk tartalmából. A következőkben bemutatjuk a főoldal és egy aloldal
részletes elemzését.
Főoldal
Title tag:

Polgár pince

Meta keywords tag:

polgár pince, villány, bor

Meta description tag:
HEAD címek a vizsgált oldalon
H1

Vince Magazin "Hónap bora" tesztjén negyedik a Polgár Cabernet Franc 2007

H1

Kiváló szálláshely‐ elismerés a Polgár Paziónak

H1

2012.04.27.‐én megnyitottuk Grilludvarunkat a Polgár Panzióban

H1

Polgár Panzió

H1

Bortrezor Étterem

H1

Polgár Pince

H2

Hírlevél feliratkozás
Képek a vizsgált oldalon
Kép URL

Alt tag

htdocs/img/logo.png
htdocs/img/cart_icon.png
htdocs/img/newsletter_icon.png
htdocs/img/facebook_icon.png
kepek/slider/32

Hamarosan itt az idei Rosé Maraton!

kepek/slider/31

Jó hangulatban telt el az idei Harley
Fesztivál is Alsóörsön

Title tag
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Képek a vizsgált oldalon
Kép URL

Alt tag

Title tag

kepek/slider/28

Pünkösdi Borbál 2012

kepek/slider/24

Egész nyáron folyamatosan: Polgár
Grilludvar

kepek/slider/5
kepek/slider/1
htdocs/img/kislogo.png
Belső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

webshop/kosar

{kép}

#

{kép}

galeria/galeria/10

05.27 Pünkösdi Borbál 2012 2012.05.27.‐én
megtartottuk hagyományos Pünkösdi
Borbálunkat, ahol megválasztottuk 2012
Borkirálynőjét és Borkirályát! Gratulálunk Dr.
Schváb Anitának és Dr. Herczegh Zsoltnak!
{kép}

galeria/galeria/7

05.15 Egész nyáron folyamatosan: Polgár
Grilludvar Ízletes grillfalatok, frissítő
Roséfröccs, hűsítő Pezsgőkoktélok! Mindez
csak rád vár a Polgár Grilludvarban. {kép}

tartalom/mutat/vince‐magazin‐honap‐bora‐
tesztjen‐negyedik‐a‐polgar‐cabernet‐franc‐
2007

Vince Magazin "Hónap bora" tesztjén
negyedik a Polgár Cabernet Franc 2007

tartalom/mutat/kivalo‐szallashely‐elismeres‐
Kiváló szálláshely‐ elismerés a Polgár Paziónak
a‐polgar‐pazionak
tartalom/mutat/20120427‐en‐megnyitottuk‐ 2012.04.27.‐én megnyitottuk Grilludvarunkat
grilludvarunkat‐a‐polgar‐panzioban‐1
a Polgár Panzióban
hirek

További hírek

#

{kép}

mailto:info@polgarpince.hu

info@polgarpince.hu

mailto:panzio@polgarpince.hu

panzio@polgarpince.hu
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Külső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/be
Bemutatkozás
mutatkozas
http://www.polgarpince.hu/akciok

Akciók és csomag ajánlatok

http://www.polgarpince.hu/arak

Árak

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/szal
Szálláshelyek fejlesztése NFÜ
lashelyek‐fejlesztese‐nfu
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/par
Partnerek
tnerek
http://www.polgarpince.hu/etlap

Grilludvar étlap

http://www.polgarpince.hu/bortrezor_etlap

Bortrezor étlap

http://www.polgarpince.hu/itallap

Itallap

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/let
Letölthető receptek
oltheto‐receptek
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/cso
Csoportoknak
portoknak
http://www.polgarpince.hu/borok/tipus/Fehérb
Fehérbor
or
http://www.polgarpince.hu/borok/tipus/Vör&o
Vörösbor
uml;sbor
http://www.polgarpince.hu/borok/tipus/Rosé

Rosé

http://www.polgarpince.hu/borok/tipus/Pezsgő Pezsgő
http://www.polgarpince.hu/boroszkop

Boroszkóp

http://www.polgarpince.hu/borkostolo

Borkóstoló

http://www.polgarpince.hu/boroskola

BorOskola

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/bor
Borvacsorák és estek
vacsorak‐es‐estek
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/hiv
Hivatásturizmus
atasturizmus
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/pin
Pinceséták
cesetak
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/esk
Esküvő
uvo
http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/ren
Rendezvények 2012
dezvenyek‐2012
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Külső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

http://www.polgarpince.hu/galeria

Galéria

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/tre
Trezorbérlet
zorberlet
http://www.polgarpince.hu/webshop

Webshop

http://www.polgarpince.hu/kapcsolat

Kapcsolat

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/ele
Elérhetőségeink
rhetosegeink
http://www.facebook.com/polgarpincefan

{kép}

06.10 Jó hangulatban telt el az idei Harley
http://www.polgarpince.hu/galeriakarbantarto/ Fesztivál is Alsóörsön Idén is kint volt a
kepek/11
standunk és Polgár Zoltán is személyesen a
vendégekkel! {kép}

http://www.polgarpince.hu/tartalom/mutat/bemutatkozas

Title tag:

Polgár pince ‐ Bemutatkozás

Meta keywords
tag:

polgár pince, villány, bor, borkóstoló, bor, Polgár család, Polgár, Polgár
Pincészet, Pincészet, minőségi borok, bortermelés, tradíciók, szőlőfajták,
borkészítés, Polgár borok, pozitív hatás, termőhely, terméskorlátozás,
szüret, kimagasló minőség, Polgár Zoltán, Év bortermelője, Magyar Bor
Akadémia, borozgató, kóstolandó bor, Rosé, vörösbor, fehérbor, rosé bor,
pezsgő, muzeális borok, nedü, szőlőszem, vendégszeretet, kanyargós
pincefolyosó, Polgár Bortrezor, Polgár Bortrezor(R), Polg

Meta description
tag:
HEAD címek a vizsgált oldalon
H1

Polgár család

H1

Vince Magazin "Hónap bora" tesztjén negyedik a Polgár Cabernet Franc 2007

H1

Kiváló szálláshely‐ elismerés a Polgár Paziónak

H1

Pinceséták

H1

Csoportoknak

H1

Elérhetőségeink

H2

Hírlevél feliratkozás
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Képek a vizsgált oldalon
Kép URL

Alt tag

Title tag

htdocs/img/logo.png
htdocs/img/cart_icon.png
htdocs/img/newsletter_icon.png
htdocs/img/facebook_icon.png
kepek/slider/32

Hamarosan itt az idei
Rosé Maraton!

kepek/slider/31

Jó hangulatban telt el
az idei Harley
Fesztivál is Alsóörsön

kepek/slider/28

Pünkösdi Borbál 2012

kepek/slider/24

Egész nyáron
folyamatosan: Polgár
Grilludvar

kepek/slider/5
kepek/slider/1
htdocs/img/kislogo.png
Belső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

tartalom/mutat/bemutatkozas

Bemutatkozás

akciok

Akciók és csomag ajánlatok

arak

Árak

tartalom/mutat/szallashelyek‐fejlesztese‐nfu Szálláshelyek fejlesztése NFÜ
tartalom/mutat/partnerek

Partnerek

etlap

Grilludvar étlap

itallap

Itallap

tartalom/mutat/letoltheto‐receptek

Letölthető receptek

tartalom/mutat/csoportoknak

Csoportoknak

borok/tipus/Fehérbor

Fehérbor

borok/tipus/Vörösbor

Vörösbor

borok/tipus/Rosé

Rosé
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Belső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

borok/tipus/Pezsgő

Pezsgő

boroszkop

Boroszkóp

borkostolo

Borkóstoló

boroskola

BorOskola

tartalom/mutat/borvacsorak‐es‐estek

Borvacsorák és estek

tartalom/mutat/hivatasturizmus

Hivatásturizmus

tartalom/mutat/pincesetak

Pinceséták

tartalom/mutat/eskuvo

Esküvő

tartalom/mutat/rendezvenyek‐2012

Rendezvények 2012

galeria

Galéria

tartalom/mutat/trezorberlet

Trezorbérlet

webshop

Webshop

kapcsolat

Kapcsolat

tartalom/mutat/elerhetosegeink

Elérhetőségeink

webshop/kosar

{kép}

#

{kép}

galeriakarbantarto/kepek/11

06.10 Jó hangulatban telt el az idei Harley
Fesztivál is Alsóörsön Idén is kint volt a
standunk és Polgár Zoltán is személyesen a
vendégekkel! {kép}

cimke/tartalom/borkóstoló

borkóstoló

cimke/tartalom/bor

bor

cimke/tartalom/Polgár

Polgár

cimke/tartalom/Pincészet

Pincészet

cimke/tartalom/bortermelés

bortermelés

cimke/tartalom/tradíciók

tradíciók

cimke/tartalom/szőlőfajták

szőlőfajták

cimke/tartalom/borkészítés

borkészítés

cimke/tartalom/termőhely

termőhely

cimke/tartalom/terméskorlátozá;s

terméskorlátozás

cimke/tartalom/szüret

szüret

cimke/tartalom/borozgató

borozgató
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Belső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

cimke/tartalom/Rosé

Rosé

cimke/tartalom/vörösbor

vörösbor

cimke/tartalom/fehérbor

fehérbor

cimke/tartalom/pezsgő

pezsgő

cimke/tartalom/nedü

nedü

cimke/tartalom/szőlőszem

szőlőszem

cimke/tartalom/vendégszeretet

vendégszeretet

cimke/tartalom/villány

villány

cimke/tartalom/pincerendszer

pincerendszer

cimke/tartalom/ballagást

ballagást

cimke/tartalom/eljegyzés

eljegyzés

cimke/tartalom/esküvő

esküvő

cimke/tartalom/osztálytalálkoz&oacute;

osztálytalálkozó

cimke/tartalom/konferencia

konferencia

cimke/tartalom/Borkirály

Borkirály

cimke/tartalom/Borkirálynő

Borkirálynő

cimke/tartalom/Újborköszöntő

Újborköszöntő

tartalom/mutat/vince‐magazin‐honap‐bora‐
tesztjen‐negyedik‐a‐polgar‐cabernet‐franc‐
2007

(...)

tartalom/mutat/kivalo‐szallashely‐elismeres‐
(...)
a‐polgar‐pazionak
tartalom/mutat/pincesetak

(...)

tartalom/mutat/csoportoknak

(...)

tartalom/mutat/elerhetosegeink

(...)

#

{kép}

mailto:info@polgarpince.hu

info@polgarpince.hu

mailto:panzio@polgarpince.hu

panzio@polgarpince.hu
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Külső hivatkozások a vizsgált oldalon
Link

Anchor text

http://www.facebook.com/polgarpincefan

{kép}

http://polgarpince.hu/galeria/galeria/10

05.27 Pünkösdi Borbál 2012 2012.05.27.‐én
megtartottuk hagyományos Pünkösdi
Borbálunkat, ahol megválasztottuk 2012
Borkirálynőjét és Borkirályát! Gratulálunk Dr.
Schváb Anitának és Dr. Herczegh Zsoltnak!
{kép}

http://polgarpince.hu/galeria/galeria/7

05.15 Egész nyáron folyamatosan: Polgár
Grilludvar Ízletes grillfalatok, frissítő
Roséfröccs, hűsítő Pezsgőkoktélok! Mindez
csak rád vár a Polgár Grilludvarban. {kép}

Egyéb oldalelemzések
analitika: Analitikára a Google Analtytics termékét használja.
social linkek: Közösségi hálózatokon (Facebook, Twitter, Youtube) nem szerepel, kivéve a
Facebook, mely az egyik legfontosabb.
rss: az rss feed nincs beállítva.
keretrendszer/cms: az oldal xhtml nyelven íródott, javascript elemekkel
flash tartalom: nincs az oldalon. Ez azért jó, mert bár a flash animációk jól néznek ki, azokat
nem lehet indexelni a keresőknek, így szinte teljesen megtalálhatatlanok.

Összegzés
A http://polgarpince.hu/ oldal jól megszerkesztett, designos weboldalnak tekinthető. Egy‐két
apró hiba azonban akadnak, mint az elemzésből kiderül. Az oldalak leírását meg kellene adni,
továbbá célszerű lenne az egyes oldalak kulcsszavait az oldalhoz igazítani. A képek sincsenek
felcimkézve. Továbbá érdemes lenne linkmarketinget folytatni, hogy az oldal PageRank értéke
növekedjen és több link mutasson az oldalára és így előkelőbb helyen legyen a keresési listán.
A Creativa kommunikációs ügynökség ingyenes weboldal analitikáját kapta meg. Amennyiben
segítségre van szüksége, a vázolt problémákban is tudunk segítséget nyújtani.
Üdvözlettel: Creativa.hu
info@creativa.hu

