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The score is 61/100

SEO Content

Title

Sistema de Vendas Online | COKATO
Length : 33
Perfect, your title contains between 10 and 70 characters.

Description

O Cokato Gestor de Prospecção é um sistema de vendas completo e
sem mistério para o seu negócio
Length : 95
Great, your meta description contains between 70 and 160 characters.

Keywords
Very bad. We haven't found meta keywords on your page. Use this free
online meta tags generator to create keywords.
Og Meta Properties

Headings

Good, your page take advantage of Og Properties.

Property

Content

locale

pt_BR

type

website

title

Sistema de Vendas | COKATO

description

O Cokato Gestor de Prospecção é um sistema
de vendas completo e sem mistério para o seu
negócio

url

www.cokato.com.br

site_name

Sistema de Vendas | COKATO

image

dist/img/cokato_social.jpg

image:alt

Sistema de Vendas | COKATO
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SEO Content

[H1] A ferramenta de vendas completa para prospecção de
clientes, fácil de usar e ideal para o seu negócio.
[H1] O sistema de prospeccção de vendas completo, fácil de
usar e ideal para o seu negócio
[H2] A prospecção é a etapa mais importante do funil de
vendas!
[H3] Teste grátis agora mesmo.
[H3] Um sistema de vendas ágil, com funcionalidades
desenvolvidas para organizar o seu ciclo de vendas.
[H3] Compre agora e se prepare para fechar mais vendas!
[H4] Conheça as funcionalidades do sistema e gerencie sua
equipe de vendas com mais segurança e agilidade.
[H4] Emita e envie propostas comerciais para os seus clientes,
em poucos segundos, com segurança e comodidade.
[H4] Aumente suas vendas através de uma gestão profissional
da sua carteira de clientes e prospects.
[H4] Aumente suas vendas com nossas funções de alta
performance.
[H4] Não conseguiu realizar alguma tarefa no nosso sistema de
vendas ? calma, que nós te ajudamos. O gestor de prospeccção
é simples
[H5] O Gestor de Prospecção é uma plataforma simples que te
ajuda a engajar a sua equipe e converter mais clientes, através
de uma gestão profissional e intuitiva.
[H5] Ambiente Exclusivo para o Gestor Comercial
[H5] Padronização de Layout de Proposta Comercial
[H5] Controle Global de Metas de Vendas
[H5] Dashboard com Indicadores para Decisões Ágeis
[H5] Agenda Global da Equipe de Vendas
[H5] Positivação de Vendas e Segmentos Mais Prospectados
[H5] Produtos e Serviços Mais Vendidos
[H5] Relatórios Comerciais Descomplicados
[H5] Temperatura Global das Negociações
[H5] Performance e Ranking de Vendedores
[H5] Simulador de Projeção de Resultados
[H5] Ambiente Exclusivo para Vendedor
[H5] Agenda de Visitas e Histórico das Negociações
[H5] Temperatura das Negociações
[H5] Controle Individual de Metas de Vendas
[H5] Cadastro de clientes
[H5] Geração Automática de Propostas Comerciais
[H5] Controle de Versionamento de Propostas Comerciais
[H5] Disparo de Propostas Comerciais via Sistema
[H5] Relatório de Desempenho
[H5] Gestão Global das Prospecções
[H5] Backup Automático de Propostas Comerciais
[H5] Acesso Online 24h
[H5] Foto Real do Usuário
[H5] Suporte Online CRM (chat, e-mail)
[H5] Conteúdo de Vendas Exclusivo para Capacitação
[H5] Receba nosso conteúdo exclusivo para melhorar a sua
jornada empresarial.
[H5] Sobre o Plano On Demand
[H6] Empresas que realizaram com a gente!
[H6] Escolha entre o plano trimestral ou anual

SEO Content
[H6] Dúvidas frequentes
Images

We found 34 images on this web page.
3 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that
search engines can better understand the content of your images.

Text/HTML Ratio

Ratio : 51%
Ideal! This page's ratio of text to HTML code is between 25 and 70
percent.

Flash

Iframe

Perfect, no Flash content has been detected on this page.

Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content
in an Iframe cannot be indexed.

SEO Links
URL Rewrite

Good. Your links looks friendly!

Underscores in the
URLs

Perfect! No underscores detected in your URLs.

In-page links

We found a total of 10 links including 0 link(s) to files

Statistics

External Links : noFollow 0%
External Links : Passing Juice 10%
Internal Links 90%

In-page links
Anchor

Type

Juice

Planos e Preços

Internal

Passing Juice

Dúvidas

Internal

Passing Juice

Sobre

Internal

Passing Juice

Plano individual

Internal

Passing Juice

In-page links
Login

External

Passing Juice

office@example.com

Internal

Passing Juice

Home

Internal

Passing Juice

Teste Grátis

Internal

Passing Juice

Termos de Uso

Internal

Passing Juice

Politica de Privacidade

Internal

Passing Juice

SEO Keywords
Keywords Cloud

sua que comerciais sistema online
vendas cgp para propostas mais
Keywords Consistency

Keyword

Content

para

30

vendas

24

mais

23

que

16

sistema

15

Title

Keywords

Description

Usability
Url

Domain : cokato.com.br
Length : 13

Favicon

Great, your website has a favicon.

Printability

We could not find a Print-Friendly CSS.

Language

Good. Your declared language is pt.

Headings

Usability
Dublin Core

This page does not take advantage of Dublin Core.

Document
Doctype

HTML 5

Encoding

Perfect. Your declared charset is UTF-8.

W3C Validity

Errors : 9
Warnings : 0

Email Privacy

Warning! At least one email address has been found in the plain text.
Use free antispam protector to hide email from spammers.

Deprecated HTML

Deprecated tags

Occurrences

<center>

22

<u>

1

Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is
recommended that you remove or replace these HTML tags because
they are now obsolete.
Speed Tips

Excellent, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website is using inline styles.
Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).
Too bad, your website has too many JS files (more than 6).
Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile
Mobile Optimization

Apple Icon
Meta Viewport Tag
Flash content

Optimization
XML Sitemap

Great, your website has an XML sitemap.
http://cokato.com.br/sitemap.xml
https://cokato.com.br/sitemap.xml

Robots.txt

http://cokato.com.br/robots.txt
Great, your website has a robots.txt file.

Analytics

Great, your website has an analytics tool.
Google Analytics
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