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SEO LÀ GÌ? 



Nhận diện top đầu 
“May tinh” 
Top 1 : 
Vatgia.com 



Nhận diện top đầu 
“May tinh 
Xach tay” Top 1: 
maytinhxachtay.com 



Số lƣợng search/ tháng 

 



CTR- ROI  



Thƣơng hiệu và tỷ lệ CTR 



PHƢƠNG PHÁP CHỌN TỪ KHÓA CHUẨN 

Thích hợp, 

sát với mục 

đích ngƣời 

search 



PHƢƠNG PHÁP CHỌN TỪ KHÓA CHUẨN 

Thích hợp, 

sát với mục 

đích ngƣời 

search 

Trị giá kinh doanh 

Xu hƣớng phát triển 

Số lƣợng search Cạnh tranh 



Nhận diện top đầu : SEO TỔNG THỂ 

1.830.000 search/ tháng 



Nhận diện top đầu : SEO TỔNG THỂ 

1.220.000 search/ tháng 



Nhận diện top đầu : SEO TỔNG THỂ 

550.000 search/ tháng 



Tỷ lệ traffic từ click từ khóa 



Tỷ lệ traffic từ click từ khóa 



Nhận diện top đầu : Seo từ khóa 

“Thiet ke web” : 50.000 Search/ tháng. TOP 1 : thietkeweb.vn  

http://www.thietkeweb.vn/


Nhận diện top đầu : Seo từ khóa 

“Bat dong san” : 40.000 Search/ tháng – Top 1 : Batdongsan.com.vn 



Nhận diện top đầu : Seo từ khóa 

“Dich vu seo” : 14.000 Search/ tháng – Top 1 : Dichvuseo.com 

http://www.dichvuseo.com/


Nhận diện top đầu : Seo từ khóa 
“Vietnam travel” : 18.000 Search/ tháng – Top 1 : Lonenyplanet.com 
Top 2 : Vietnamtravel.org 



Nhận diện top đầu : Seo từ khóa 
“Vietnam hotels” : 6.000 Search/ tháng – Top 1 : Vietnamhotels.net 



Nhận diện top đầu : Seo từ khóa 

“Google penalty” 



Chiến lƣợc SEO 

• SEO TỪ KHÓA MỤC TIÊU 

• SEO TỔNG THỂ WEBSITE 



Sự khác biệt chính? 
4 Thành tố quan trọng nhất trong SEO : Tên miền – Nội dung – Quảng 

bá web – Tối ƣu hóa trang web 



Sự khác biệt chính? 
4 Thành tố quan trọng nhất trong SEO : Tên miền – Nội dung – Quảng 

bá web – Tối ƣu hóa trang web 

SEO TỪ KHÓA MỤC TIÊU 

+ Xác định từ khóa giá trị 

+ Domain Keys, top level 

+ CRO design 

+ Focus Content 

+ Unique content 

+ Onpage cơ bản 

+ Back links đủ 

SEO TỔNG THỂ 
+  Từ khóa dễ phát triển nội dung, Đi 

từ Long tail keywords, kết hợp từ 

khóa trends 

+  Triệt để Onpage  

+ Tốc độ phát triển nội dung và 

chiến lƣợc tối ƣu hóa nội dung với 

mục tiêu Traffic, bounce Rate, Time 

onsite. Web speed 

+ Sử dụng tên miền ngắn, top level, 

dễ nhớ, ấn tƣợng. 

+ Phát triển Back link chủ yếu theo 

kỹ thuật Link baiting (Liên kết tự 

nhiên) và tăng truth link thông sức 

mạnh thƣơng hiệu. 

+ Kết hợp mạnh Social media và 

xây dựng thƣơng hiệu 

Tích hợp đa dạng loại hình nội dung 

 



Kế hoạch triển khai SEO TỔNG THỂ 



►  Nghiên cứu từ khóa 

• Tìm kiếm các từ khóa tốt, traffic cao, xu 

hƣớng tiến. 

• Phát triển chuỗi từ khóa long tails sát với 

nhu cầu tìm kiếm của khách 

• Lựa chọn các từ khóa có khả năng phát 

sinh ROI cao. 

• Phân tích số lƣợng đối thủ cạnh tranh 



► Lựa chọn thƣơng hiệu số, Nhận diện thƣơng hiệu số, 
lập kế hoạch tiếp thị số, phân ngân sách kênh SEO, 
xây dựng timeline chiến dịch 

► Khảo sát thị trƣờng lấy dữ liệu 

► Phân tích đánh giá tổng thể hiện trạng  

► Phân tích 10 đối thủ cạnh tranh 

► Cấu trúc onpage website chú ý cấu trúc Silo và xây 
dựng các phân khu nội dung riêng biệt, rõ ràng, dễ tra 
cứu,phát triển, tích hợp. Tăng sức mạnh liên kết nội 
bộ tới các hạng mục quan trọng. 

► Xác định quy mô website, Phân tích kế hoạch triển 
khai theo các quy mô ngân sách khác nhau, Tính ROI 
SEO 

► Xây dựng chiến lƣợc SEO chi tiết và phƣơng pháp 
phối hợp giữa các bộ phận marketing ,tin học, nhân 
sự… 



► Tuyển dụng, đào tạo, nâng cao trình độ của nhân 
viên SEO 

► Xây dựng các phƣơng án triển khai nội dung 
website sát với từ khóa mục tiêu và từ khóa 
trends, giám sát chặt chẽ lƣợng view và phát tán 
của nội dung. 

► Tích hợp SEO vào các chiến dịch SMM, SMO, 
SEM, PR, Marketing, Brand Publicity, Advertising, 
Sale 

► Triển khai sáng tạo hình ảnh chuẩn bị cho các kế 
hoạch Viral marketing, Cross media… 

► Giám sát hàng tháng tiến trình SEO của các bộ 
phận  , lập báo cáo và tƣ vấn giải pháp. 

► Đo lƣờng các chỉ số của website tƣ vấn giảm BR, 
tăng TOS 

 



Chiến lƣợc Online marketing kết hợp 

• + Xây dựng chiến lƣợc Link building tăng Domain Authority, PA, 

Indexing speed đồng thời tiến hành thực tế xây dựng Link với report 

báo cáo hàng tháng. 

+ Triển khai tiếp thị  link trên các hệ thống Social Media nhƣ  FB 

Marketing, Micro Blog, Pblog, Social bookmarking, Estores, YP, 

direcrory, Forum feeding…. 

+ Xây dựng kịch bản và triển khai Link baiting (viral links) 

+ Tiếp thị Video channel tăng hit video qua kỹ thuật Video 

marketing, Viral video marketing. 

+ Thực hiện tăng traffic website qua hệ thống Email newsletter , 

SMS marketing, Hot sharing. 

+ Sử dụng CPC hay niche market sponsors triển khai chiến lƣợc 

Link building 
+ Sử dụng influencers, PR, Articles marketing 



• HỎI ĐÁP  ? 

• www.vietseo.vn 

• www.vmcc.org.vn   

• www.quangbaweb.com  

• www.dichvuseo.com  

• tuan@vinalink.com / 0988577427 

• http://about.me/tuanha  

http://www.vietseo.vn/
http://www.vmcc.org.vn/
http://www.quangbaweb.com/
http://www.dichvuseo.com/
mailto:tuan@vinalink.com
http://about.me/tuanha

