
Đội tham dự : Exciter 

Từ khoá : Vietnam tours 

Website : www.vietnamtours247.com 

Thứ hạng : 3 

Vị trí : 16 (www.google.com) 



Nội dung trình bày 

 

 Thông tin về đội dự thi Exciter. 

 

 Những quyết định khi tham gia và sự chuẩn bị của đội. 

 

 Những công việc đã thực hiện khi SEO. 

 

 Kinh nghiệm muốn chia sẻ. 

 

 Các thông tin khác mà đội muốn chia sẻ. 



Thông tin đội thi Exciter 
 

 Tên thành viên : Lê Nhật Hồng 

 Năm sinh : 1988 

 Website : www.vietnamtours247.com  

 Email : LeNhatHong@yahoo.com  

 Skype : LeNhatHong 

 Mong muốn có một kết quả tốt, giao lưu, học hỏi bổ 
sung kiến thức làm SEO 



Giao diện website 

Hình ảnh giao diện website www.vietnamtours247.com 



Quyết định khi tham gia cuộc thi 

 
 
 Đây là sân chơi thực sự có ý nghĩa cho các bạn yêu thích SEO. 
 
 Tại Việt Nam, SEO đang có xu hướng phát triển mạnh. 
 
 Tìm được những kinh nghiệm làm SEO qua cuộc thi. 

 
 Xác định tương lai sẽ theo nghề SEO. 
 
 Qua cuộc thi SEO Idol biết được khả năng của đội. 
 
 



Công việc khi thực hiện 
 

• Giai đoạn xây dựng 
o Domain, hosting, thiết kế website 
o Trình bày nội dung phù hợp và hợp lý 
o Phân tích và tìm các từ khoá liên quan 
o SEO On-Page 
o SEO Off-Page 

 

• Theo dõi bằng công cụ 
• Duy trì thứ hạng 

 
 

 



Bố cục cho người sử dụng 

Hình ảnh giao diện website www.vietnamtours247.com 



Kinh nghiệm On-page 
 Xây dựng giao diện theo chuẩn tối ưu hoá của các 

công cụ tìm kiếm đặc biệt là theo hướng dẫn của 
google. 

 

Chú trọng về từng chi tiết trong thiết kế giao diện 



Kinh nghiệm On-page 
 Sử dụng đúng và đủ các thẻ cơ bản. Đặc biệt là thẻ 

DIV 

 

Chú trọng về từng chi tiết nhỏ trong thiết kế giao diện 



Vị trí địa lý 
- Danh mục liên quan tới các tỉnh thànhViệt Nam 

 

 

 

 

- Địa chỉ liên hệ của website 

Sự nhận biết vị trí địa ly của bộ máy tìm kiếm thông qua các địa danh 
trên website và địa chỉ dưới website 



“Last modified” 
 

 Vận dụng “Last modified” để “làm mới” các trang. 

 Thông báo với trình duyệt là trang đã thay đổi. 



Sử dụng webmaster tools 
 Thiết lập vùng địa lý cho website 

 

 Phân tích các lỗi của website 

 

 Phân tích mật độ từ khoá 

 

 Xây dựng “Build link as natural” 

 

 Theo dõi “Internal link” của website 

 

 Theo dõi lượng backlink trả về. 

 



Nhận biết hành vi người dùng 



Nhận biết các trang lỗi 



Xem và cập nhật Sitemap 



Độ ưu tiên theo quốc gia 



Xem và kiểm tra backlink 



Kinh nghiệm tránh backlinks xấu 

Tìm ra các trang chứa backlink xấu dẫn về không có lợi 
cho website. 

 

 

Dùng .htaccess chặn backlink xấu trả về 



Theo dõi nguồn truy cập 

Xem và tìm hiểu ai đó “Chơi xấu” để tìm ra giải pháp ngăn chặn 



Kinh nghiệm Off-page 
 

 Số lượng backlink duy trì liên tục và có chiều hướng 
tăng dần. 

 Xây dựng link liên kết có chất lượng từ các trang có 
liên quan hoặc có độ uy tín cao. 

 Cách tạo backlink theo một số cách “tự nhiên” 

 Sự đa dạng trong việc xây dựng backlink. 

 Sử dụng lệnh tìm kiếm các trang có nội dung liên 
quan. 

 



Sử dụng lệnh tìm kiếm 



Một số chia sẽ sau cuộc thi 
 

 Thật tình cờ khi tên miền vietnamtours247.com và 
ngày 24/7 là ngày chung kết SEOidol. 

 Ngày 24/7 quả thật là một bước ngoặt trong cuộc đời 
và nghề nghiệp sau này. 

  Rất vui khi tham gia một cuộc thi có được nhiều kinh 
nghiệm mà lại “có giải” . 

 Hy vọng các cuộc thi những năm tiếp theo sẽ đầy đủ 
quy chế dự thi. 

 

 





Chân thành cám ơn 
 Cám ơn BTC cuộc thi SEOidol năm 2011 

 Cám ơn các đơn vị tài trợ cho chương trình 

 Cám ơn những người đã ủng hộ và giúp đỡ “Exciter” 


