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1. Khái niệm về SESOMO 

•SE : Search Engine 

•SO : Social Media 

•MO : Mobile 



2. Mô hình SESOMO 



Mobile là 61% 

• 61 % là con số nói về số 

người sử dụng Mobile để 

vào Mạng xã hội 

• 40% tổng số lượt search là 

từ thiết bị Mobile, Tablet  



Mobile là 61% 



Số lượng thời gian sử dụng qua các thiết bị 



Bảng tính hành vi sử dụng Mobile 



Phần 3/4 : SESOMO CASE 













Video Case 

• QR Code của TESTCO 

• https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzT
TP4  

• Local SESOMO của Vinalink  

• https://www.youtube.com/watch?v=KUfm

m2L9Sd8  

https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4
https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4
https://www.youtube.com/watch?v=KUfmm2L9Sd8
https://www.youtube.com/watch?v=KUfmm2L9Sd8


Phần 5 : Local Page SEO 

Google & Facebook Place 

• Các tiêu chí SEO cho Local Page để tăng 

khả năng hiệu quả của tích hợp SESOMO 



SEO cho Local Page 

Tiêu chí onpage Tiêu chí offpage 
Tiêu chí Social  
và mobile 

Tiêu chí xếp hạng 
Của người dùng 



Các tiêu chí Local page 

• Địa chỉ vật lý ghi trên bản đồ 

• Thư mục Business phù hợp 

• Khoảng cách với Trung tâm thành phố 

• Tổng số checkin, like… 

• Các tiêu chí onpage cho Local page như từ 
khóa, thông tin mô tả đầy đủ 

 









Các yếu tố nội site - onpage 

• Chỉ số uy tín của website chứa Map 

• Địa chỉ khu vực ghi trong tiêu đề web 

• NAP trên trang website và Local page 
(Number, address, Phone) 

• PA của trang đang đặt, nhúng Local Map 

• Từ khóa tên miền nói về dịch vụ hay sản phẩm 

 





Các yếu tố bên ngoài - Offpage 

• Chất lượng backlink trỏ về website, Local page 

• Mức độ đa dạng của backlink 

• Traffic dẫn về từ các liên kết đó 

• Hành vi của khách thăm từ offpage 



Yếu tố đánh giá của người dùng 

• Số lượng người đánh giá địa phương 

• Từ khóa nhắc trong đánh giá 

• Số lượng đánh giá của bên thứ 3 

• Từ khóa địa phương trong đánh giá 

• Tốc độ đánh giá 

• Author Rank của người đánh giá 





Các yếu tố Social, Mobile 

• Số người +, Like vào web 

• Số share adds lên G+ hay Facebook 

• Tỷ lệ CTR trên Search 

• Author Rank khi G+ hay Like trên kết quả 

• Tốc độ lan truyền trên MXH 

• Số người dùng Apps, Mobile tương ứng 

 



Hỗ trợ 

• Quý khách có nhu cầu Tư vấn để tạo Fanpage facebook có 
checkin Local và Reviews của Khách hàng 

• Nhu cầu tạo Local Map địa điểm trên Google Map và định vị 
GPS chỉ đường tự động trên Mobile. 

• Search Google web cũng có thể ra bản đồ Map địa điểm có 
tên doanh nghiệp 

• Liên hệ : Tuấn Hà – Vinalink . www.fb.com/tuanvinalink  

• www.tiepthitructuyen.vn  

• www.daotaoseo.com  

• www.vietseo.vn  

• www.vinalink.com  

http://www.fb.com/tuanvinalink
http://www.tiepthitructuyen.vn/
http://www.daotaoseo.com/
http://www.vietseo.vn/
http://www.vinalink.com/


Thank you! 

Thông tin liên hệ 

0988577427 
www.haanhtuan.com 


