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VỀ TÔI
1 phút giới thiệu nhé...!

Tôi là Nguyễn Tiến Anh
• Chủ Blog: tienanhplus.com
• Làm Manager ở một vài cty.

Chuyên quản lý & vận hành phòng SEO cho doanh nghiệp.
Bắt đầu làm SEO từ đầu 2012 đến thời điểm hiện tại.

Tham gia thảo luận với John Mueller và các webmaster nổi
tiếng trên Search engine land từ 2014.



Vấn Đề Khi Triển Khai



NGHIÊN CỨU TỪ KHOÁ

Vấn đề thường gặp:
Ø Không biết phải nghiên cứu từ đâu
Ø Thường hướng vào một vài từ khoá chính.
Ø Không rõ ràng mục đích sử dụng sau khi nghiên cứu được từ khoá.
Ø Không tìm hiểu sản phẩm trước khi nghiên cứu từ khoá.
Ø Từ khoá viết bài không biết phân tích số lượng lớn như thế nào.

Hướng giải quyết:
Ø Lập quy trình nghiên cứu từ khoá rõ ràng
Ø Xây dựng Keyword Mapping và chọn landing page mục tiêu khớp với các nhóm key.
Ø Sử dung công cụ như Ahrefs, Semrush để lấy từ khoá dài viết bài.
Ø Làm rõ các loại keyword và đưa ra lộ trình hướng tới ranking của các bộ key.

+ Bộ từ khoá khẳng định thương hiệu.
+ Bộ từ khoá kinh doanh.
+ Bộ từ khoá thông tin.



NGHIÊN CỨU TỪ KHOÁ

Quy trình nghiên cứu từ khoá:
Ø B1: Nghiên cứu sản phẩm
Ø B2: Xác định chủ đề lớn
Ø B3: Xác định keyword mầm
Ø B4: Nghiên cứu chủ đề phụ từ 

keyword mầm
Ø B5: Từ chủ đề phụ nghiên cứu các 

keyword liên quan từ chủ đề phụ.
Ø B6: Nhóm các từ khoá liên quan 

của chủ đề phụ.
Ø B7: Chọn landing page mục tiêu để 

tối ưu theo nhóm từ khoá tương 
ứng.

Tool nhóm: https://app.peklo.studio/

https://app.peklo.studio/


CẤU TRÚC WEBSITE

Vấn đề thường gặp:
Ø URL sinh ra rất nhiều và có khả năng trùng lặp nội dung lớn.
Ø Phải xử lý hiển thị URL như thế nào khi bộ lọc quá phức tạp.
Ø Lúng túng khi xử lý Breadcrumb navigation.
Ø Xử lý URL phân trang như thế nào
Ø Cấu trúc URL thẳng hay phân tầng ổn hơn.

Hướng giải quyết:
Ø Thiết lập quy tắc hiển thị URL.
Ø Xử lý trùng lặp nội dung bằng Robots.txt hoặc meta robots, canonical.
Ø Xử lý các tham số URL.
Ø Breadcrumb navigation luôn hiển thị lựa chọn đầu tiên.
Ø Nên canonical từ page 2 trở đi về page gốc.
Ø Nên sử dụng URL phân tầng
Ø Chú ý điều chỉnh Menu ( top & main ), Sidebar, Search Functions điều hướng người dùng.



CẤU TRÚC WEBSITE

Khi website có bộ lọc đa dạng:
Ø Một thuộc tính nhiều giá trị
Ø Sử dụng thuộc tính giá, diện tích, 

size, màu sắc,…
Ø Sử dụng tham số ?id nếu chọn 

nhiều giá trị hoặc trên 4 thuộc 
tính.

Ø Sử dụng dấu + trên URL nếu chọn 
nhiều giá trị.

Ø Breadcrumb navigation lấy thuộc
tính chọn đầu tiên, không thay đổi
khi chọn nhiều giá trị.

Nên: sử dụng Canonical hoặc chặn 
index trong file Robots.txt



INTERNAL LINK

Vấn đề thường gặp:
Ø Internal Link tay có nổi không
Ø Có nên Internal link từ bài sản phẩm.
Ø Có giới hạn Internal Link theo độ dài bài viết không.
Ø Tôi đo lường click Internal Link được không.

Hướng giải quyết:
Ø Nên nhờ dev chạy auto Internal link
Ø Nên tạo một box Internal link bên dưới hoặc trong bài sản phẩm
Ø Nếu bạn chèn link trong ngữ cảnh bài viết, nên quy định số lượng link theo độ dài.
Ø Sử dung Google tag manager để tracking click, đơn giản nhờ code tạo id cho internal link bạn có thể

tracking được.



INTERNAL LINK

B1

B2.1

B2.2

Tracking Internal Link:
Ø Cài gắn id=“link-noi-

bo” trong code.
Ø Sử dụng Trigger để tìm 

thu thập dữ liệu nơi có 
hành động với Id kia

Ø Cài Tag hiển thị báo 
cáo trong Analytics vào 
xem phần sự kiện

Ø Cài thứ nguyên tuỳ 
chỉnh xem click từ 
Anchor Text nào về.



INTERNAL LINK



INTERNAL LINK



INTERNAL LINK



SITEMAP

Vấn đề thường gặp:
Ø Không thể tạo bang tay hay tool đơn thuần
Ø Sitemap nên chọn xml hay gz.
Ø Có nên đưa tất cả URL vào sitemap không.
Ø Chỉ sử dụng sitemap.xml

Hướng giải quyết:
Ø Cần nhờ dev xây dung tự động gen sitemap.
Ø Nên nén sitemap gz nếu bộ lọc website quá phức tạp.
Ø Trên 50k URL nên đưa vào 1 file nén.
Ø Cần có quy tắc đưa URL vào sitemap, một số bộ lọc đúng nhưng ít sản phẩm không nên đưa vào.
Ø Nên sử dung cả sitemap html, sitemap ảnh.



ROBOTS.TXT

Vấn đề thường gặp:
Ø Không biết nên chặn gì ngoài chặn Admin

Hướng giải quyết:
Ø Chặn các URL có giá min, giá max
Ø Chặn các URL có size
Ø Chặn các URL có màu.
Ø Chặn các URL có kết hợp giá trị trong

cùng một thuộc tính.



TITLE TAG + META DESCRIPTION

Vấn đề thường gặp:
Ø Bộ lọc phức tạp hiển thị Title tag như thế nào khi chọn nhiều giá trị
Ø Bộ lọc phức tạp hiển thị Meta description như thế nào khi chọn nhiều giá trị.

Hướng giải quyết:
Ø Kết hợp theo quy tắc cộng write URL bình thường
Ø Khi chọn nhiều giá trị trong một thuộc tính, vẫn dùng Title tag và meta Description chọn đầu tiên. 
Ø Khi bỏ chọn giá trị đầu tiên, vẫn dùng Title tag và meta Description chọn đầu tiên.
Ø Khi chọn trên 4 thuộc tính và những thuộc tính đặc biệt như “giá, khối lượng, màu sắc, size,..” vẫn

dùng Title tag và meta Description chọn đầu tiên



TITLE TAG + META DESCRIPTION

Khi website có bộ lọc đa dạng:
Ø Tiêu đề giữ nguyên ngay cả khi bỏ

chọn.
Ø Mô tả giữ nguyên khi bỏ chọn

Nên: sử dụng Canonical về URL đầu 
tiên hoặc chặn index trong file 
Robots.txt



NỘI DUNG SẢN PHẨM

Vấn đề thường gặp:
Ø Số lượng quá nhiều không có đủ nguồn lực để sản xuất.
Ø Nội dung dễ bị trùng lặp.
Ø Nội dung do khách đăng dễ bị mỏng.
Ø Khi chưa có khách đăng sản phẩm, đăng tin thì lấy đâu ra nội dung.

Hướng giải quyết:
Ø Nên crawl dữ liệu thô từ đối thủ về: “ tên sản phẩm, nhãn hiệu, giá, màu sắc, ….”.
Ø Sử dụng hệ thống SPIN xây dựng nội dung từ “dữ liệu thô” và data spin.
Ø Giới hạn số lượng tối thiểu kí tự đẩy lên ( đưa ra quy tắc ).
Ø Noindex những tin hết hạn và không có traffic.



NỘI DUNG SẢN PHẨM

Ø Đa dạng form, đa dạng ngữ cảnh
Ø Hạn chế khả năng trùng lặp.
Ø Trong tường hợp không có giá trị 

của thuộc tính nào đó vẫn không 
ảnh hưởng ngữ cảnh

Ø Có thể đo lường tỉ lệ thành công



TRIỂN KHAI OFF-PAGE

Vấn đề thường gặp:
Ø Quá nhiều link mục tiêu để triển khai mà nguồn lực thì có hạn.
Ø Đi link tay mãi không lên phải làm gì bây giờ.

Hướng giải quyết:
Ø Đẩy trust cho domain:

+ Traffic
+ Backlink
+ Signal khác.

Ø Đánh vào các hub-page chứa link nội bộ trỏ ra link mục tiêu.
Ø Khai thác dịch vụ wiki: https://wikiprofessionalsinc.com/services/
Ø Sử dụng: https://ninjaoutreach.com để deal link guest post hoặc link báo nước ngoài.
Ø Mua guest post ở: https://prposting.com
Ø Khai báo social: https://knowem.com/

https://wikiprofessionalsinc.com/services/
https://ninjaoutreach.com/
https://prposting.com/
https://knowem.com/


TRIỂN KHAI OFF-PAGE



TRIỂN KHAI OFF-PAGE



THANKS FOR WATCHING


