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Quà tặng

📣3 giải khuyến khích: 6 tháng sử dụng Ahrefs 10 domain / ngày của

Share4seo

📣1 giải ba: Tool Tony Suggest 6 tháng trị giá 3 triệu

📣1 giải nhì: 200 values Lar index + tool Tony Suggest 6 tháng trị giá 3 triệu

📣1 giải nhất: 200 values Lar index + tool Tony Suggest 1 năm trị giá 3.5 triệu + 

tool Tony Traffic 6 tháng trị giá 1.5 triệu

📣1 giải đặc biệt: Combo 1 PBN Việt Nam trị giá 5 triệu đồng + tool Tony 

Suggest 1 năm trị giá 3.5 triệu + tool Tony Traffic 1 năm trị giá 2tr5 



Cách tạo Mention hiệu quả

1.Mention là gì?

2.Auto tạo mention tự động lên YTB

3.Auto tạo mention tự đông lên

Facebook 

4.Một số tips

5.Demo



Mention là gì?

Brand Mention

• Mention tên 1 
thương hiệu
nào đó

Author Mention

• Mention tên
của 1 tác giả
của bài viết

Mention bất kỳ

• Mention 1 loại
sản phẩm, bài
viết , câu nói
nào đó của
“Brand” hay 
“Author” 

Mention dịch ra là nhắc tới, đề cập tới !

Thường Mention được sử dụng trong trường hợp sau



Mention tốt và Mention xấu ???

Khi 1 thương hiệu hoặc cá nhân, tác giả, thông tin NAP được nhiều người nhắc tới trên SERP, 

trên Social, trên các kênh media khác …. 

• Quảng cáo 1 sự kiện, khai trương hay ra mắt 1 sản phẩm mới trên báo, tạp chí, fanpage nổi

tiếng

• Chia sẻ kiến thức có nhắc tới brand, author, NAP trên các website, trên social, các kênh media 

khác

• Bị bóc phốt lừa đảo (tapdoandiaocalibaba, ducdongho, dienmaynguyenkim, pate Minh Chay)

• Trang web giả mạo các trang báo, trang web sự kiện nổi tiếng

Mention trên các kênh offine truyền thống

có quan trọng không ???



Mention tốt và Mention xấu ???

• Nội dung trên Social Google có đọc được không? 

• Like, share, comment google có đọc được không? 

• Khen, chê, bóc phốt?

Mention trên các kênh offine truyền thống

có quan trọng không ???



Cách lấy Mention SLL từ Facebook
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SLL từ Facebook



Auto leech bài Facebook lên website
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Kết quả 1 site Auto leech bài Facebook lên website



Cách lấy Mention SLL từ Youtube
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Cách lấy Mention SLL 
từ Pinterest

Ninja Pinner 



Cách lấy Mention SLL từ các MXH khác

https://rootjazz.com/twitterdub/features.html



Cách lấy Mention SLL từ SERP

Phần mềm tự động giả lập người dùng tìm

kiếm website của bạn nhiều lần để Google 

có thể Suggest website của bạn khi search 

keyword liên quan, tăng traffic cho website.

https://tonysoftware.com/suggest-tool/


Cách lấy Mention SLL từ SERP
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https://www.worldstandards.eu/other/tlds/

Một số chú ý
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https://github.com/JamieFarrelly/Pop

ular-Site-

Subdomains/blob/master/Facebook.

com.txt



https://pentest-tools.com/information-gathering/find-subdomains-of-domain

Một số chú ý
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Một số chú ý

Mỗi nền tảng Social hay 2.0 đều ưu tiên các lĩnh vực hay 

từ khóa mà Google ưu tiên cho nó lên top



Nuôi Social, 2.0, vệ tinh tự động SLL 



Demo




