
DANH SÁCH GÓI TÀI KHOẢN SVIP 

(CHỈ VỚI 799.000 VNĐ / 38 SITE / NĂM) 

 

 

Lợi ích sử dụng: 

-          Chạy trên 2 site / 1 IP / 1 VPS 

-          Hệ thống được đẩy seo , share mxh , like , view từ Iview , index nhanh 

PR   PR   

3 http://vuashop.com 4 http://fashionblogguide.com 
3 http:/trangwebgiare.com 3 http://kiemthethiendia.com 

NULL http://raovatnhe.com 3 http://kimtoyen.com 
3 http://dichvubaovekhohang.com 4 http://lady-kk.com 
0 http://hethongraovat.com 3 http://thuongmaidaknong.com 
3 http://dichvuvanchuyenquocte.com 3 http://vanphongphamtanhotu.com 
3 http://banhphaptructuyen.com 3 http://ketoandonga.com 
3 http://coinguonphuquocresort.com 3 http://sieuthithietbidienmay.com 
3 http://taiminhchuvolam.com 3 http://maytinhsieutoc.com 
3 http://vemaybay919.com 3 http://inhoadondanang.com 
3 http://tranhchuthaphanoi.com 3 http://thegioioplung.com 
3 http://caulacbolaptrinh.com 3 http://nhabanphunhuan.com 
3 http://chupanhdamcuoi.net 3 http://vieclambariavungtau.com 
3 http://congtysanxuatdaygiay.com 3 http://simsodep24gio.com 
3 http://cungtrungnguyentoichucvietnam.com 3 http://thoitrangtiki.com 
4 http://thietkewebdiaoc.com 4 http://hamariwebsites.com 
4 http://BossHotelHanoi.com 3 http://sonnhadepnhat.com 
4 http://hanoisensetravel.com 3 http://simsodepdoanhnhan.com 
4 http://cachbannhadatnhanh.com 3 http://dichvubaovevesy.com 

http://thoitrangtiki.com/
http://thietkewebdiaoc.com/
http://hamariwebsites.com/
http://bosshotelhanoi.com/
http://sonnhadepnhat.com/
http://hanoisensetravel.com/
http://simsodepdoanhnhan.com/
http://cachbannhadatnhanh.com/
http://dichvubaovevesy.com/


-          Cơ hội trở thành mod 1 trong các forum nhận ưu đãi lớn. 

-     Được tặng acc VIP khi hệ thống có diễn đàn mới 

-     Nhắc nhở 3 lần trước khi band tài khoản vĩnh viễn 

  

Nội quy đăng bài dành cho thành viên SVIP: 

-          Đăng tối đa 4 bài / ngày  

-          Không đăng bài trùng lặp tiêu đều, nội dung trong cùng 1 diễn dàn, không post 
bài viết trong bài viết của người khác 

-          Được phép tối đa 3 link bài viết , 4 link chữ ký , không chèn ảnh vào chữ ký, bỏ 
tất cả link hình ảnh. 

-          Không đăng các bài viết gây phản cảm, nội dung sex , báo chí … 

-          Không comment dạng spam (uppp, lên nào , đắt khách …)  

-          Không sử dụng các phần mềm đăng tin , comment 

-      Cảnh cáo 3 lần trước khi del toàn bộ bài viết 

  

  

Để đảm bảo an toàn hệ thống và phát triển lâu dài các bạn sử dụng tool sau để trộn 
bài viết  : http://ezarticlelink.com/articlespinner/free.php 

 

  

“VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG SEO CHẤT LƯỢNG” 

 
 

NỘI QUY CHUNG TRONG HỆ THỐNG PTL 

  



Dưới đây là nội quy dành cho toàn bộ member đang hoạt động trong hệ thống PTL - các 
bạn đọc để tránh bị band nick đáng tiếc nhé ! 

  

  

1.  Bài viết của bạn có thể đăng một loạt trùng bài trên toàn hệ thống PTL nhưng không 
đăng ra các hệ thống khác (nếu đăng hệ thống khác bạn vui lòng thay đổi nội dung 
khoảng 60%) 

  

2.  Không đăng lại bài viết đã có trong diễn đàn, bài viết gây phản cảm, nội dung sex , 
báo chí , sử dụng các phần mềm đăng tin , comment. 

  

3.  Không được chèn quá 3 link trong bài viết , và chèn đúng số link chữ ký đúng theo 
quy định của mỗi group thành viện, không comment trùng lặp, bỏ tất cả link hình ảnh, 
khôngcomment dạng spam (uppp, lên nào , đắt khách …) 

  

4.  Có thể trỏ link từ nơi khác đến bài viết của bạn nhưng không trỏ về danh mục (box) 
của diễn đàn 

  

5. Tiêu đề bài viết không được chèn " SDT , chèn tên website , ký tự đặc biệt " + trong 
bài viết : cấm chữ màu đỏ và size chữ quá 3 - cấm mọi hành vi phản cảm trong bài viết ! 

  

Lưu Ý :  Các bạn vui lòng tuân thủ theo nội quy trên , để giúp hệ thống ngày càng mạnh 
mẽ hơn . 

  

Sự tự giác của các bạn không những tốt cho bạn mà còn làm nền tảng để hệ thống trở nên 
tốt cho Seo 

  


