
BẢNG GIÁ SEO 

 

Gói seo cơ bản 
Vinalink ra gói seo/sem rất cơ bản và bất cứ doanh nghiệp hay cá nhân nào có website cũng nên sử dụng vì nó tốt 

rất nhiều cho website của bạn 

 

Chi tiết dịch vụ bao gồm : 

+ Phân tích 10-20 từ khóa có tỷ lệ click cao nhất và tỷ lệ CRO bắt khách hàng tốt nhất 

+ Đánh giá website toàn diện điểm SEO để tối ưu hóa lại website 

+ Tạo sitemap, robots, các thẻ meta name, thẻ H1-h6, Tích hợp webmaster tool để kết nối với Google 

+ Tư vấn chiến lược nội dung và kế hoạch biên tập 

+ Bản đánh giá 10 đối thủ hiện đang top 10 Google và đưa ra phương án seo hiệu quả 

+ Cung cấp các công cụ seo cơ bản như Check keywords, Test site speed (tốc độ), Công cụ tìm link của đối thủ, 

công cụ đánh giá website, Seoquake, Robotform, Seo toolbar, Rank checker, Link assistant, hướng dẫn cài đặt và 

sử dụng tại Vinalink hoặc Video hướng dẫn. 

+ List 100 forum để có thể tạo link 

+ 1 Phiếu giảm giá 20% khi Học SEO tại CLB SEO Việt nam  VIETSEO.VN trị giá 1.500.000 Đ 

+ Hướng dẫn mở tài khoản Adwords và cách tạo chiến dịch + Tặng phiếu adwords 800.000 VND 

Chi phí : Trọn gói VND 3.000.000 

 

 

 
 
 
 
 
Gói Seo giá rẻ 
Các doanh nghiệp nếu không có người làm Seo mà muốn sao cho  tiết kiệm và rẻ nhất để làm seo mà không sợ bị 

mất quá nhiều tiền vào việc sử dụng các dịch vụ seo Ranking top 10 trong khi không biết được trị giá ROI đem lại từ 

việc đứng trong top 10 các từ khóa cần seo thì có thể dùng dịch vụ Seo tiết kiệm : Chỉ với 450 USD duy nhất trả 1 

lần, ngoài việc tư vấn tối ưu hóa, tư vấn từ khóa thì bạn còn được có 200 Link back từ 200 website khác nhau về 

website của mình và ít nhất 50% số đó có mỏ neo từ khóa là những từ khóa bạn cần Seo. Nếu như bạn có thể làm 

được tất cả những việc dưới đây trong 1 tháng một cách hoàn hảo thì bạn có thể tự làm, nhưng nếu bạn mất công 

hơn thế thì tại sao không sử dụng dịch vụ seo của công ty seo chuyên nghiệp? 
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Chi tiết dịch vụ bao gồm : 

+ Phân tích 10-20 từ khóa có tỷ lệ click cao nhất và tỷ lệ CRO bắt khách hàng tốt nhất 

+ Đánh giá website toàn diện điểm SEO để tối ưu hóa lại website 

+ Tạo sitemap, robots, các thẻ meta name, thẻ H1-h6, Tích hợp webmaster tool để kết nối với Google 

+ Tư vấn chiến lược nội dung và kế hoạch biên tập 

+ Bản đánh giá 10 đối thủ hiện đang top 10 Google và đưa ra phương án seo hiệu quả 

+ Cung cấp các công cụ seo cơ bản như Check keywords, Test site speed (tốc độ), Công cụ tìm link của đối thủ, 

công cụ đánh giá website, Seoquake, Robotform, Seo toolbar, Rank checker, Link assistant, hướng dẫn cài đặt và 

sử dụng tại Vinalink hoặc Video hướng dẫn. 

+ List 200 forum, Blog, Social network, Social bookmarking, Estore, Profile, domain value, web rank, 

Directory,  và dịch vụ tạo link back về website của bạn – Bạn sẽ có khoảng 200 Link back như vậy. 

+ 1 Phiếu giảm giá 20% khi Học SEO tại CLB SEO Việt nam  VIETSEO.VN trị giá 1.500.000 Đ 

+ Hướng dẫn mở tài khoản Adwords và cách tạo chiến dịch + Tặng phiếu adwords 800.000 VND 

Chi phí : Trọn gói VND 9.000.000 
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Seo top 10 
Gói Seo Ranking top 10 Google và đảm bảo từ khóa trong suốt 12 tháng. 

Hiện nay, việc website có mặt trên top 1-10 Google là một ưu tiên tối thượng của bất kỳ công ty nào muốn sử dụng 

website của mình là kênh tiếp thị trực tuyến về hình ảnh công ty, Thương hiệu, dịch vụ và sản phẩm. Theo như các 

nhà nghiên cứu thì sử dụng SEO hay tiếp thị trực tuyến luôn là kênh rẻ nhất và tiếp cận sâu nhất tới đối tượng có 

level từ trung đến cao  trong tổng dân số. 

Sử dụng kênh SEO sẽ giúp cho website doanh nghiệp có được số lượng click thăm khổng lồ và thường là chiếm từ 

50 – 80% tổng traffic thường có cho một website thành công về SEO. 

Hãy sử dụng dịch vụ Seo top 10 để có được các ưu thế sau : 

+ Đảm bảo chiếm lĩnh top 1-10 từ 5 – 20 từ khóa hot nhất trong lĩnh vực kinh doanh của Doanh nghiệp bạn 

+ Đảm bảo hình ảnh doanh nghiệp bạn tiếp cận tới bất kỳ ai, doanh nghiệp nào cùng ngành  (Nâng cao vị thế doanh 

nghiệp hay sản phẩm với đồng nghiệp). 

+ Website sẽ tăng traffic từ search engine, thậm chí hơn nhiều so với chi phí trả tiền quảng cáo theo click. 

Dịch vụ này có giá phụ thuộc theo bài phân tích ở đây . và như vậy để có giá cả chính xác bạn nên liên hệ trực tiếp 

với nhân viên tư vấn của chúng tôi : 

 

Seo Mapbox 
Khi bạn search trên google thỉnh thoảng bạn sẽ thấy xuất hiện bên cạnh kết quả search web thì có một Box bản đồ 

google Map  xuất hiện lẫn trong kết quả web, vậy làm thế nào để có được kết quả đó? Không phải ngẫu nhiên mà 

bạn muốn nó xuất hiện là nó xuất hiện đâu mà chúng ta cần phải làm Seo cho nó. 

 

Thật ra việc đưa website , địa chỉ và thông tin của Doanh nghiệp bạn có mặt trên GOOGLE MAP cũng không phải 
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quá khó và nhiều doanh nghiệp có thể tự làm được việc này. Tuy nhiên việc search trên Google web lại ra ngay kết 

quả của Box bản đồ như trên thì cũng không phải là dễ dàng và đặc biệt nếu xuất hiện box bản đồ như trên nhưng 

website của bạn lại xuất hiện nay trên Box đó thì sự việc không hề đơn giản vì cũng như kết quả web search, trên 

Google map đã xuất hiện hàng trăm doanh nghiệp có ngành nghề như bạn và việc lọt lên Top 2 hoặc 3 kết quả đầu 

tiên để có cơ hội lên Mapbox như bạn xem ở trên thì cần phải có một dịch vụ seo chuyên nghiệp thực hiện công việc 

này. 

 

Vinalink media xuất hiện trên GPS, Google map, Vệ tinh, Mapbox search, Mobile device… 

Đặc biệt, khi doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Google địa điểm thì sẽ giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy qua các 

thiết bị định vị toàn cầu GPS. Đó là một trong những kỹ thuật Seo mobile tiên tiến mà Vinalink đang thực hiện cho 

khách hàng. Hiện tại thiết bị di động có tích hợp 3G rất phổ biến, và trong 5 năm tới thì nó sẽ vượt cả máy tính xách 

tay và máy tính để bàn cộng lại. Do đó việc doanh nghiệp bạn xuất hiện miễn phí trên Mobile, GPS devide và dễ 

dàng dẫn đường cho khách hàng của bạn tự đến tận nơi sẽ thể hiện đẳng cấp doanh nghiệp cũng như khẳng định 

sự hòa nhập công nghệ của doanh nghiệp bạn trên thị trường. 

Chi phí trọn gói cho dịch vụ này : 7.900.000 VND và chỉ trả 1 lần duy nhất 

 

 

Gói Seo tổng thể 

Gói SEO – Quảng bá web trả tiền theo số lượt khách đến thăm website từ Google ! Phương pháp này đảm 

bảo yếu tố ROI tốt nhất (Mức lợi nhuận thu về khi đầu tư SEO) 

Doanh nghiệp sẽ được quyền lợi sau : 

+ Website DN được Vinalink ranking lên top 1 – 10 Google hàng trăm từ khóa trong ngành nghề của mình miễn phí 

+ Doanh nghiệp chỉ trả tiền hàng tháng khi tổng kết 1 tháng có bao nhiêu khách vào từ  Google thông qua các từ 

khóa đó, tùy theo lĩnh vực nhưng sẽ tính trị giá mỗi click = 1/2 so với khách hàng khác đang trả bằng mua quảng cáo 

SPONSOR ở những từ khóa đó hoặc cố định từ 200 đ – 5000 đ cho 1 click từ khóa tiếng Việt và từ 0,4 – 2 USD theo 

từ khóa tiếng Anh (Sẽ cài Google Analytics lên website khách hàng và cả 2 bên đều xem Report dễ dàng ) 

 

http://www.dichvuseo.com/dich-vu-seo
http://www.quangbaweb.com/
http://www.thietkeweb.vn/
http://www.dichvuseo.com/wp-content/uploads/2011/02/vinalinkmap.jpg


Đăng quảng cáo 

+ Đối tượng khách hàng : Các website cần quảng bá có ngân sách hạn hẹp từ 3 triệu VND – 29 triệu VND cho 1 

đợt quảng bá SMO 

+ Post bài quảng cáo lên 100 trang rao vặt : 3 triệu VND 

+ 200 diễn đàn và mạng xã hội : 5 triệu VND 

+ 50 Danh bạ website, Bookmark của Vn hoặc nước ngoài : 2 triệu VND 

+ 100 One way link back từ các trang PR cao trên TG : 6 Triệu VND 

+ 100 diễn đàn nổi tiếng trên TG : 9 triệu  VND 

+ Tạo Video clip trên 10 trang Video share, thu hút 10.000 người xem : Chi phí 10 triệu VND 

 

Nick feeding 

Nick feeding là kỹ thuật quảng bá website thông qua việc tạo ra mỗi một diễn đàn , mạng xã hội, Blog, …nổi tiếng 

một NICK nào đó của doanh nghiệp  và nuôi nick đó phát triển trở thành 1 nhân vật UY TÍN tại nơi đó và làm cho nơi 

đó biết đến NICK này. Thông qua đó, doanh nghiệp sẽ dễ dàng quảng bá thương hiệu số, sản phẩm của mình trên 

mạng với mức độ uy tín cao. 
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