
74% người dùng Internet Việt Nam 

sử dụng Google để tìm kiếm. 
 
85% người dùng truy cập vào website 

là từ các trang tìm kiếm 
 
 

70% người tìm kiếm không xem đến 

kết quả của trang tìm kiếm thứ 2. 
 
 

97% người tìm kiếm không xem đến 

kết quả của trang tìm kiếm thứ 3 
 

Information Technology Solutions 

technology  
consul t i ng 

Bạn và đối thủ của bạn đang đứng ở đâu trên bảng 

xếp hạng của Google ? 

ROADSHOW: ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

HỘI THẢO LẦN THỨ 15:  

SEO - Biến thương hiệu bạn thành “sao” trên Internet 

L ệ  p hí  t h am dự  

         890.000 VNĐ 

· Giảm 20% cho khách hàng đăng 

ký trước 31/08                          

· Giảm 10% khi đăng ký từ  

         01/09 - 10/09 

· Giảm 5% khi đăng ký từ  

         11/09 - 20/09 

Đ ă n g k ý t h a m dự  

Ms Ngọc Thu  0908.0989.50 

Ms Hương Nga 0908.0989.40 

Mr Đại Dương  0908.0989.70 

BOM Informatics Corporation 
Lầu 10, Số 244 Cống Quỳnh, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh 
Tel: (08) 3.925.9399  

Fax: (08) 3.925.9388 
Website: www.bom.vn,ww.bom.edu.vn 

· Website của bạn chính là một văn phòng giao dịch kinh doanh toàn cầu luôn mở cửa 24h /ngày, 7 

ngày/tuần và 365 ngày /năm. Bất kỳ ai, dù ở đâu đều có thể ghé thăm văn phòng của Bạn.  

· Ngày càng nhiều website xuất hiện, website của bạn sẽ bị lu mờ trước các đối thủ. 

· Bạn đầu tư nhiều tiền của đề thiết kế một website bắt mắt nhưng website bạn sẽ không đạt được 

hiệu quả nếu không có thứ hạng cao trên Google, Yahoo… 

· Nếu website bạn không nằm trong top 30, khách hàng sẽ không biết đến sự tồn tại của website bạn. 

· Làm thế nào để khách hàng tìm thấy Website của bạn trước các đối thủ cạnh tranh. 

· Làm thế nào để đưa website bạn lên top 10 mà không tốn chi phí thuê SEO chuyên nghiệp. 

 

BUBUBUỔI HỘI THẢO NÀY SẼ ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP BẠN ĐIỀU GÌ?ỔI HỘI THẢO NÀY SẼ ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP BẠN ĐIỀU GÌ?ỔI HỘI THẢO NÀY SẼ ĐEM LẠI CHO DOANH NGHIỆP BẠN ĐIỀU GÌ?   

· Tìm hiểu về khái niệm SEO (Search Engine Optimization). 

· Các cách thức triển khai SEO. 

· Các công cụ hỗ trợ SEO hiệu quả. 

· Bí quyết  đặt “từ khóa” mang lại hiệu quả cao. 

· Tối ưu hóa Website để thân thiện với Google, Yahoo… 

· Case Study: Tìm hiểu phương pháp và kinh nghiệm SEO của                                                                                         

một chuyên gia SEO hàng đầu Việt Nam. 

T h ờ i  gi a n  t ổ c hứ c  

8h30—12h00 

Thứ  Sáu, 24/09/2010 

 

 

Đ ị a  đi ểm  

Trung Tâm HT & PT TP.HCM 

178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP 

Hồ Chí Minh. 

 

 

 

BẠN CÓ THỂ TỰ TRIỂN KHAI SEO CHO DOANH NGHIỆP 
MÌNH NGAY SAU KHI KẾT THÚC HỘI THẢO 
 


