TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI
DỰ ÁN SEO TỪ A ĐẾN Z
ĐÚC KẾT DỰA TRÊN KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI
HƠN 200 CHIẾN DỊCH TRONG 7 NĂM QUA

GIỚI THIỆU
“ Một dự án SEO thành công cần thời gian tối thiểu từ 6 - 9 tháng. Với thời gian triển khai dài hạn
như vậy, bạn cần có một quy trình chính xác, rõ ràng các bước cần thực hiện và kế hoạch chi tiết
cho từng phần.
Với kinh nghiệm được đúc rút từ hơn 200 chiến dịch SEO được triển khai trong vòng 7 năm qua,
SEONGON biên soạn và gửi tới bạn Ebook Quy trình triển khai dự án SEO từ A - Z, nhằm giúp các
SEOer thực hiện thành công và tối ưu thời gian triển khai cho dự án SEO. ”

Bạn sẽ nhận được gì từ Ebook này?
Quy trình, hướng dẫn các bước thực hiện SEO một dự án từ A – Z

Trong ebook này, chúng tôi sẽ chia quá trình triển khai một dự án SEO làm 3 giai đoạn:
Khởi động
dự án

GIAI ĐOẠN 1

Triển khai
dự án

GIAI ĐOẠN 2

Duy trì sau
dự án

GIAI ĐOẠN 3

A

MỤC LỤC
Giai đoạn 1: Khởi động dự án

I.

Nghiên cứu danh sách từ khoá và tạo Timeline chi tiết cho từng Task

II.

Cài đặt mã + Share quyền

B

Giai đoạn 2: Triển khai dự án

I.

Xây dựng hệ thống Social network

II.

Onpage 01

III.

Content

IV.

Onpage 2

V.

Social

VI. Chuyển đổi
VII. Phân tích số liệu và tối ưu
VII. Offpage

C

Giai đoạn 3: Duy trì sau dự án

A. Giai đoạn 1:

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
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I. Nghiên cứu danh sách từ khoá
và tạo Timeline chi tiết cho từng Task

I. NGHIÊN CỨU DANH SÁCH TỪ KHOÁ
VÀ TẠO TIMELINE CHI TIẾT CHO TỪNG TASK
TỪ KHÓA là đầu câu chuyện cũng là chìa khóa ảnh hưởng đến sự
thành công của một dự án SEO, vì vậy hãy chuẩn bị thật kỹ cho
bước này.

1.

LÊN DANH SÁCH
TỪ KHÓA.

LÊN DANH SÁCH TỪ KHÓA sẽ giúp bạn xác định được số lượng bài viết của dự án.
Thông thường để lên được danh sách từ khóa các SEOer sử dụng các công cụ như Google
Keyword Planner, Keywordtool.io, .. Nhưng để xác định được đầy đủ các từ khóa chỉ có công
cụ là không đủ, bạn cần một phương pháp để tận dụng được những công cụ đó.
Vì vậy chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu từ khóa 5*3 do chính SEONGON nghiên cứu
để không bỏ sót bất kỳ từ khóa nào.
seongon.com
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I. Nghiên cứu danh sách từ khoá
và tạo Timeline chi tiết cho từng Task

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA 5*3:

Lần 1: (5x1)
Bước 1: Xác định chủ đề (Thời trang cưới),
Bước 2: Sử dụng công cụ Keyword Planner tìm ra các từ khóa liên quan với từ khóa chủ đề chủ đề
Bước 3: Sau đó sử dụng Keywordtool.io tìm ra những từ khóa mở rộng và chứa từ khóa
chủ đề đó
Bước 4: Tạo thành 1 danh sách từ khóa
Bước 5: Khi tìm ra được danh sách từ khóa, nhóm những từ khóa cùng insight lại thành tạo
thành từ khóa danh mục lớn
Lần 2: (5x2)
Với mỗi từ khóa danh mục lớn (Váy cưới), tiếp tục được đưa vào các công cụ để tìm ra các
danh sách từ khóa. Từ đó tiếp tục xác định từ khóa danh mục nhỏ.
Lần 3: (5x3)
Với mỗi từ khóa danh mục nhỏ (Váy cưới đuôi cá), lặp lại bước trên để tìm được từ khoá về sản
phẩm/dịch vụ.
seongon.com

5

I. Nghiên cứu danh sách từ khoá
và tạo Timeline chi tiết cho từng Task

LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA 5*3:

01

Xác định được các từ khóa cụ thể, từ đó nhắm chính
xác mục tiêu khách hàng cụ thể

Xác định được những từ khóa chung chung để tiếp
cận nhiều khách hàng, không bị bỏ sót khách hàng

03

02

Xác định số lượng từ khóa phù hợp cho dự án

Xác định được các từ khóa liên quan đến Website
hoặc ứng dụng mà khách hàng đang theo dõi

04

Với việc có một danh sách từ khóa giúp bạn xác định được đầy đủ các chủ đề của Website và không bị
bỏ sót chủ đề nào.
seongon.com
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I. Nghiên cứu danh sách từ khoá
và tạo Timeline chi tiết cho từng Task

2.

LÊN TIMELINE
DỰ ÁN.

Sau khi đã xác định được danh sách từ khóa, bạn cần có một
timeline tổng thể của dự án.
Một timeline đầy đủ, rõ ràng sẽ giúp SEO dễ dàng trong việc
cập nhật và theo dõi thời gian triển khai và tiến độ hoàn
thành của từng bước trong quá trình SEO.

Một timeline đầy đủ sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát, theo dõi đầy đủ các công việc của mình:
Theo dõi tiến độ KPI dự án
Thời gian onpage
Số lượng outline
Số lượng bài duyệt outline

Số lượng bài đã duyệt đăng
Số lượng bài đã đăng
Số lượng tạo Social
Số lượng tối ưu bài viết cũ

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

II. CÀI ĐẶT MÃ VÀ LIÊN KẾT WEBSITE VỚI CÁC CÔNG CỤ
Liên kết website với các công cụ đo lường, thu thập các số liệu để đánh giá sơ bộ về tình trạng
của website, từ đó xác định phương hướng triển khai tiếp theo.
Việc liên kết với các công cụ cũng để theo dõi chuyển đổi của website khi triển khai SEO.
Những công cụ quan trọng cần liên kết là: Google Tag Manager, Google Analytics, Google
Search Console, Google Business.
Vậy làm như thế nào để cài đặt các công cụ này? Hãy theo dõi phần tiếp theo.

1.

CÀI ĐẶT GOOGLE
TAG MANAGER

GOOGLE TAG MANAGER mang đến cho bạn khả năng theo dõi
hiệu quả hoạt động các chiến dịch, đồng thời để đo lường tỷ lệ
chuyển đổi dễ dàng hơn. Để liên kết với Google Search Console hay
Google Analytics đều cần liên kết bằng Google Tag Manager.

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT GOOGLE TAG MANAGER:
Bước 1: Truy cập https://tagmanager.google.com và đăng nhập vào tài khoản Google.
Bước 2: Click vào tạo tài khoản.
Bước 3: Điền đầy đủ các trường thông tin, sau đó click vào nút "TẠO".

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

Bước 4: Tích vào vào "Tôi chấp nhận". Sau đó click vào "Có"
Bước 5: Xuất hiện bảng chứa 2 mã code bạn vừa tạo
- Copy và paste đoạn code Google Tag Manager đầu tiên vào trong cặp thẻ <head> </head>
- Copy và paste đoạn còn lại vào trong cặp thẻ <body> </body>

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

2.

KẾT NỐI
SEARCH CONSOLE
VỚI WEBSITE

Để kết nối Search Console với website của bạn, hãy đảm bảo
website đó đã liên kết với Google Tag Manager.

THỰC HIỆN THEO 3 BƯỚC DƯỚI ĐÂY ĐỂ KẾT NỐI WEBSITE VỚI GOOGLE SEARCH CONSOLE.
Bước 1: Truy cập Search Console tại: https://search.google.com/search-console/welcome .
Sau đó đăng nhập bằng tài khoản quản trị Google Tag Manager
Bước 2: Lựa chọn loại sản phẩm "Tiền tố URL", nhập URL website vào trường “Nhập URL” sau
đó click :Tiếp tục”.

seongon.com

10

II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

Bước 3: Lựa chọn phương thức xác minh quyền sở hữu
Có 5 lựa chọn để xác minh quyền sở hữu

Click lựa chọn xác minh bằng Google Tag Manager:

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI ANALYTICS VỚI WEBSITE BẰNG
GOOGLE TAG MANAGER
Bước 1: Truy cập vào Google Analytics tại :
https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision
Chọn phần "Quản trị"

3.

KẾT NỐI
ANALYTICS
VỚI WEBSITE

Sau đó chọn "Cài đặt thuộc tính"

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

Lưu ID theo dõi có dạng "UA-xxxxxxxxx-x" để chuẩn bị cài đặt

Bước 2: Truy cập Google Tag Manager tại https://tagmanager.google.com/
Bước 3: Lựa chọn tài khoản Google Tag Manager đã kết nối với website:

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

Bước 4: Tại giao diện của Google Tag Manager chọn phần "Thêm thẻ mới"

Bước 5: Cài đặt cho thẻ Analytics
- Đặt tên thẻ:

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

- Cấu hình thẻ:
+ Chọn "Cấu hình thẻ" để chọn loại thẻ theo dõi Analytics

+ Chọn loại thẻ "Google Analytics: Universal Analytics".

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

- Cấu hình thẻ:
+ Chọn "Cấu hình thẻ" để chọn loại thẻ theo dõi Analytics

+ Chọn loại thẻ "Google Analytics: Universal Analytics".

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

+ Lựa chọn "Loại theo dõi" là "Lượt xem trang".

+ Cài đặt Google Analytics: Lựa chọn "Biến mới”

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

+ Điền ID theo dõi Analytics đã lấy từ trước vào phần "ID theo dõi"

- Cài đặt Trình kích hoạt: Lựa chọn "Kích hoạt"

- Sau đó chọn "All Page"
seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

Bước 6: Chọn "Lưu"

Bước 7: Chọn "Gửi"

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

Sau đó chọn "Xuất Bản", tiếp theo chọn "Tiếp tục"để hoàn thành cài đặt.

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

4.

TIẾN HÀNH
CÀI ĐẶT
CHUYỂN ĐỔI

4.1 TÀI NGUYÊN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CÀI
Bước 1: Cài đặt các mã trước chuyển đổi: Google Tag Manager và Google Analytics (đã xác
định ở phần trên)
Bước 2: Xác định các chuyển đổi cần ghi nhận

Nút gọi điện (Call)

Cuộn chuột (Scroll)

Form

Chat

Lưu ý vị trí nút call trên

Kiểm tra độ bài bài viết thông

Các loại form trên web.

Website và đảm bảo chính xác

thường để xác định mức cuộn

Thử điền form và gửi

số điện thoại.

chuột cần.Bạn có thể xem xét

Không phải trình chat nào
cũng có thể đo lường
được nên bạn cần phải
tìm hiểu chi tiết.

chọn 1 số trang để đo cuộn
chuột

Nút trong bài viết

Nút ở sidebar

Bấm nút trong trang đích

Trang đích ( Landing page)

Mỗi trang web sẽ đo bằng các

Quảng cáo, banner về

Một số nút như: ĐĂNG KÝ

Xem xét và xác định một số

nút khác nhau như: xem thêm,

sản phẩm

NGAY, MUA NGAY,..

trang đích cần phải theo dõi

thêm vào giỏ hàng, like,

như trang dịch vụ, trang sản

share,…

phẩm, trang thanh toán,…

Bước 3: Xác định các dạng sự kiện, trang đích sẽ là mục tiêu chuyển đổi của website

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

4.2 CÀI SỰ KIỆN ĐỔ DỮ LIỆU VỀ GOOGLE ADS, CRAZY EGG VÀ
GOOGLE ANALYTICS
Sau khi xác định các dạng sự kiện, trang đích ở trên tiến hành cài đặt các sự kiện cho website.
Sau đó cài đặt trình liên kết chuyển đổi và tiếp thị lại trên Google Ads theo hướng dẫn dưới đây:
CÀI ĐẶT TRÌNH LIÊN KẾT CHUYỂN ĐỔI:
- Chọn cấu hình thẻ "Trình liên kết chuyển đổi"

- Sau đó Kích hoạt là "All page"
CÀI ĐẶT TIẾP THỊ LẠI TRÊN GOOGLE ADS:
- Chọn cấu hình thẻ là "Tiếp thị lại trên Google Ads" và Kích hoạt "All page"

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

4.3 CÀI CHUYỂN ĐỔI (MỤC TIÊU) TRÊN GOOGLE ANALYTIC
Bước 1: Tiến hành cài các sự kiện thành mục tiêu
Tiến hành cài các Sự kiện thành Mục tiêu bằng cách đăng nhập vào Google Analytics
Vào "Cài Đặt" -> chọn "Mục tiêu" -> tiến hành thêm các mục tiêu đã xác định ở bước 3.

Bước 2: Cài đặt đối tượng trong google Analytics
Vào "Cài Đặt" => "Định nghĩa đối tượng tùy chỉnh" => Đối tượng

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

4.4 KIỂM TRA SAU KHI CÀI CHUYỂN ĐỔI (MỤC TIÊU)
Sau khi tiến hành cài đặt các chuyển đổi, bạn hãy nhớ kiểm tra hoạt động của từng chuyển đổi
bằng cách:
Bước 1: Kiểm tra lần 1 bằng trình xem trước ở Tag Manager.
Bước 2: Kiểm tra trong Google Analytics bằng cách vào mục "Chuyển đổi", chọn "Mục tiêu"
Bước 3: Kiểm tra "Chuyển đổi" từ các bảng báo cáo có trong Google Analytics

seongon.com
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II. Cài đặt mã và liên kết website với các công cụ

B. Giai đoạn 2:

TRIỀN KHAI DỰ ÁN

seongon.com
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I. Xây dựng hệ thống social network

I. XÂY DỰNG HỆ THỐNG SOCIAL NETWORK

1.

THÔNG TIN
HÌNH ẢNH
DOANH NGHIỆP

Thu thập các thông tin và hình ảnh của doanh nghiệp để việc xây dựng các
kênh truyền phục vụ cho PR, quảng bá thương hiệu tới khách hàng mục tiêu.

01

Thông tin cơ bản doanh nghiệp cần có:

Địa chỉ

02

Thông tin liên hệ

Đoạn giới thiệu

Ngoài thông tin về doanh nghiệp, xác định thông tin sản phẩm kinh doanh là
điều không thể thiếu. Một số thông tin quan trọng cần có như:
Mã sản phẩm

03

Ngày thành lập

Mô tả sản phẩm

Đối tượng khách hàng

Thu thập thông tin, hình ảnh từ doanh nghiệp trên các phương tiện khác nhau
(lịch sử, chính sách, đối tượng khách hàng...):
Social network

Báo chí

Website hiện có của doanh nghiệp

seongon.com
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I. Xây dựng hệ thống social network

03

Kiểm tra độ nhận biết thương hiệu (Brand) trên các phương tiện truyền
thông như:

- Trên công cụ tìm kiếm khác nhau: Google, Bing, Yahoo…

- Mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube…
- Báo chí ( nếu có):

seongon.com
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I. Xây dựng hệ thống social network

2.

GOOGLE BUSINESS là Nơi bạn cập nhật tình trạng của doanh nghiệp
trên Google, tương tác với khách hàng qua Google, giúp khách hàng
nắm bắt thông tin và mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp.

KHỞI TẠO
GOOGLE
BUSINESS

01

03

Bước 1

Bước 2

Khởi tạo Gmail để
tạo Google Business
(nếu chưa có)

Sử dụng thông tin cơ
bản doanh nghiệp để
hoàn thành tài khoản
Google Business

Bước 3

Bước 4

Xác thực Business
bằng mã do Google
gửi

Cập nhật thông tin
thường xuyên của
doanh nghiệp trên
Google Business

02

04

seongon.com
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I. Xây dựng hệ thống social network

3.

XÂY DỰNG
HỆ THỐNG
SOCIAL
NETWORK

Sau khi đã có thông tin của doanh nghiệp, bắt đầu tiến hành xây dựng các kênh truyền thông.
Tạo các tài khoản Social Network đồng nhất thông tin doanh nghiệp: Địa chỉ, thông tin liên hệ
(số điện thoại, email,..), thời gian thành lập, giới thiệu về doanh nghiệp, các sản phẩm kinh doanh..
Sử dụng tài khoản (nếu có) từ doanh nghiệp
Liên kết, chia sẻ chéo giữa các tài khoản với nhau để tạo tính tương tác
Thường xuyên đăng tải, chia sẻ và xây dựng nội dung trên các tài khoản social network"
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II. ONPAGE 01

CHỈNH SỬA
ONPAGE LẦN 1

ONPAGE là một phần không thể thiếu khi làm bất kỳ một dự án SEO
nào. Một website được Onpage tốt đồng nghĩa với việc trải nghiệm
của người dùng ( UX) cũng sẽ tăng và giúp Google bot dễ dàng đọc
hiểu nội dung trên Website của bạn. Bạn cần chỉnh sửa đầy đủ, cẩn
thận để hoàn thiện Onpage

Bước 1: Tạo file checklist ONPAGE. Trong đó có những yếu tố bạn cần đặc biệt lưu ý như:

Domain: Http, Https và 3 loại chứng
chỉ bảo mật SSL; www và non www
Các tham số trong file Robots.txt
Sitemap và submit sitemap
trong Search Console
URL
Thẻ Heading
Tốc độ tải trang

Thân thiện với thiết bị di động
(Mobile Friendly)
Dữ liệu cấu trúc..
Ảnh trong bài viết
Canonical
Favicon
................

Vì sự quan trọng của Onpage trong một dự án SEO, SEONGON đã tạo một checklist với đầy đủ
các bước hướng dẫn chi tiết. Bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY:
https://seongon.com/seo/kien-thuc-seo/seo-onpage.html
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Bước 2: Khi đã có một checklist đầy đủ, hãy gửi cho Coder để tiến hành sửa lỗi

Bước 3: Theo dõi sát và kiểm soát tiến độ hoàn thành checklist mà bạn đã đưa ra
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III. CONTENT
SEOer không còn lạ với câu nói “CONTENT IS KING”. Với mỗi dự án SEO, SEONGON luôn đi
theo TRƯỜNG PHÁI WHITE HAT, đặt và ưu tiên chất lượng nội dung lên hàng đầu.
Với những lần cập nhật thuật toán, Google luôn khẳng định Content là ưu tiên số 1. Do đó hãy
xây dựng cho website của bạn một hệ thống Content chất lượng, có ích cho người dùng, bởi vì
Content chính là nền tảng vững chắc để website của bạn mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao.
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1.

XÁC ĐỊNH
NỘI DUNG
CHỦ ĐỀ

Đầu tiên bạn cần xác định cách thức truyền tải nội dung sẽ xuất hiện trên
trang của mình. Nội dung trên website của bạn sẽ có văn phong, hình
ảnh gần gũi, trẻ trung hay mang tính chất chuyên gia, học thuật,.. Hãy
xác định cho mình những yếu tố trên để có sự thống nhất về nội dung và
tạo được dấu ấn cho người đọc mỗi khi nhắc đến website của bạn.
Tạo 1 Sheet "Yêu cầu bài viết" trong file Content của dự án. Trong file
này, bạn cần có các thông tin tóm tắt về sản phẩm, yêu cầu về văn
phòng, nguồn thông tin tham khảo, nguồn hình ảnh trong content
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2. NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ.

3.

LÊN DÀN Ý
(OUTLINE) CHO
BÀI VIẾT

Bạn không thể tạo ra một nội dung chất lượng nếu
không hiểu về sản phẩm. Vì vậy cần nghiên cứu về đặc
tính, đặc điểm, chức năng của sản phẩm/dịch vụ để
hiểu về sản phẩm/dịch vụ. Từ đó tiến hành nghiên cứu
chiến lược nội dung.

Mỗi bài viết đều cần có một dàn ý tiêu chuẩn trước khi tiến hành viết hoàn thiện để giúp bài
viết đầy đủ nội dung và có thể truyền tải đầy đủ thông điệp nhất đến người đọc. Để có 1 outline
đầy đủ bạn sẽ cần 5 bước:
Bước 1: Liệt kê hết tất cả các từ khóa ( Từ khóa chính, từ khóa phụ, từ khóa ngữ nghĩa...)
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Bước 2: Mỗi từ khóa sẽ có nhiều Insight, bạn nghiên cứu để tìm ra các Insight của khách hàng.
VD: Khi khách hàng tìm kiếm từ khóa "tầm soát ung thư", ta có thể xác định được insight của khách hàng là họ muốn
biết tầm soát ung thư là gì, tầm soát ung thư như thế nào, gồm những bước nào...

Bước 3: Sau đó hãy chọn ra Insight lớn nhất, có lợi thế viết nhất
Bước 4: Xác dạng bài viết để có thể truyền tải rõ nhất nội dung của bài viết, đúng Insight của
khách hàng như dạng bài tổng hợp, so sánh, đánh giá,...
Bước 5: Lên dàn ý trả lời cho Insight lớn nhất, giải đáp nhiều câu hỏi của người dùng nhất
thông qua bộ từ khóa liên quan
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4.

VIẾT BÀI
CHUẨN SEO

Khi đã có một outline đầy đủ, việc tiếp theo bạn cần làm đó là sáng tạo
nội dung dựa trên Outline đã chuẩn bị. Điều quan trọng khi viết bài hãy
trả lời cho câu hỏi “ Tại sao khách hàng nên đọc bài viết của mình, mà
không phải đọc bài của đối thủ?”. Để làm được điều này chắc chắn bạn
cần nghiên cứu nội dung của đối thủ. SEONGON sẽ có 3 bước để thực
hiện điều này:

Bước 1: Đọc các bài viết top 10 trong trang kết quả tìm kiếm của Google. Đừng quên tìm
những nguồn tài liệu uy tín để phục vụ cho bài viết của mình.
Bước 2: Đánh giá điểm mạnh điểm yếu của đối thủ, vì sao những bài viết này được lên top, bài
viết trả lời cho insight nào của khách hàng,....
Bước 3: Viết bài theo giọng văn của mình từ những tài liệu đã có. Nếu đối thủ có điểm yếu hãy
khắc phục điểm yếu đó trong bài viết của mình.
Với một nội dung tốt nhưng đừng quên nó phải là một nội dung chuẩn SEO, SEONGON có checklist khi viết bài như sau:
CHỈNH SỬA BỐ CỤC
- Hãy tận dụng bộ soạn thảo để bài viết có hình thức dễ đọc.

seongon.com

35
15

IIl. Content

BÀI VIẾT CÓ GIÁ TRỊ, KHÔNG COPY. BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG COPYSCAPE.COM ĐỂ KIỂM
TRA NỘI DUNG CÓ TRÙNG LẶP KHÔNG.

BÀI VIẾT ĐÃ GÂY ẤN TƯỢNG TỪ ĐẦU CHƯA?
- Title và Description không thu hút, phần lớn khách hàng sẽ không đọc thêm vì vậy hãy viết
thật tốt cho phần này.
- Với tiêu đề: “Thuật toán RankBrain là gì?” bạn có thể sử dụng tiêu đề có từ ngữ cảm xúc để
khiến người dùng muốn click vào nội dung của bạn

- Với Description, nếu có lối hành văn nhạy bén bạn có thể gây ấn tượng bằng text, nếu không
hãy gây ấn tượng bằng hình ảnh hoặc Video.
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TỪ KHÓA CHÍNH NẰM TRONG: TITLE, DESCRIPTION
- Title quan trọng với người dùng để họ tiếp tục đọc bài của bạn, tương tự với Google, Title cũng
là một yếu tố quan trọng để xếp hạng bài viết của bạn
XÁC ĐỊNH H1 CHO TIÊU ĐỀ VÀ H2, H3 CHO CÁC TIÊU ĐỀ PHỤ.
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TỪ KHÓA TRONG NỘI DUNG. HÃY SỬ DỤNG NHỮNG TỪ ĐỒNG NGHĨA TRONG BÀI VIẾT
ĐỂ TRÁNH GÂY NHÀM CHÁN CHO NỘI DUNG.

SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, VIDEO
TRONG BÀI.
- So sánh bounce rate trên cùng một
website có video và không có video
cho thấy: Website khi có video có
bounce rate thấp hơn 11.2% so với
website không có video.
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CTA TỐT ĐỂ NGƯỜI ĐỌC THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN MUỐN
- Ngoài việc cung cấp một nội dung hữu ích, hãy hiểu người dùng của bạn đang cần gì. Lời kêu
gọi hành động (CTA) có thể là một đường link, một nút bấm, hay bất kỳ hình thức nào trên giao
diện yêu cầu người truy cập thực hiện một hành động dẫn đến sự chuyển đổi.

- Hoặc bạn có thể dùng menu thứ 2 dưới chân trang với công cụ METU:
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5.

ĐĂNG BÀI VIẾT
CHUẨN SEO

Bước 1: Đăng nhập WordPress
Bước 2: Thêm bài viết mới. Trước khi đăng bài hãy kiểm tra lại bài viết
theo checklist sau:

Dẫn Internal Link tới các bài liên quan cùng chủ đề.

Dẫn chứng nguồn External Link (Nofollow) tới nguồn uy tín, đây là cách bạn nói với Google
rằng nội dung của bạn có những nguồn thông tin uy tín.
Tối ưu ảnh (Dung lượng, kích thước, Alt text, Title), chỉnh sửa ảnh Thumbnail.
Đổi tên ảnh trước khi up, tên ảnh không dấu
để tránh lỗi khi up) và chứa từ khoá
URL của ảnh chứa từ khoá
Đặt tiêu đề ảnh (title) chứa từ khoá

Viết nội dung thẻ ALT chứa từ khoá
Caption ảnh cũng cũng chứa từ khoá
Đảm bảo nội dung bao xung quanh ảnh cũng
chứa từ khoá
seongon.com
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Dẫn link tác giả, người kiểm chứng nội dung.
Tối ưu mật độ từ khoá
Kiểm tra chính tả
Tối ưu Title SEO, meta description
Tối ưu URL
Cập nhật bài viết
Bước 3. Chia sẻ, truyền thông nội dung trên các Mạng xã hội ( Social Network).
Bước 4. Tăng Internal link về bài viết từ ít nhất 3 bài cũ.
Bước 5: Submit bài viết trên Search Console
- Sau khi viết bài xong và đăng lên website, bạn cần sử dụng chức năng index của Google, trực
tiếp gửi nội dung mới của bạn để nhanh chóng index vào dữ liệu Google, tránh bài viết bị copy
và trở thành “kẻ đăng bài sau”.
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6.

MỞ RỘNG
CHỦ ĐỀ NẾU CẦN

- Tạo ra các chủ đề mở rộng cũng chính là tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Dựa vào những
nhóm từ khóa có sẵn, bạn hãy nghiên cứu bộ từ khóa liên quan, tiếp tục mở rộng bộ từ khóa
theo mô hình 5*3 của SEONGON
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7.

AUDIT LẠI
NHỮNG BÀI
ĐÃ ĐĂNG

SEO Audit giúp xác định các vấn đề của website cần cải thiện. Điều này
tương tự với content. Content Audit để nâng cao chất lượng nội dung
website, cung cấp nhiều hơn các giá trị cho người đọc, từ đó nâng cao
thứ hạng trên Search Engine.
Để xác định nội dung cần Audit, bạn cần đo lường và báo cáo số liệu từ
các bài đăng, thông qua checklist dưới đây:

01

Tra thứ hạng hiện tại của bài viết

Kiểm tra Target từ khóa vào Landing page
thích hợp

03

Kiểm tra bài viết đã nhắm đúng Insight của
khách hàng chưa

Kiểm tra Title, Meta Description hấp dẫn,
mang tính mô tả và phù hợp với bài viết.

05

04

Kiểm tra về chất lượng chuyên môn, hình thức
thể hiện, bố cục của bài viết

Kiểm tra chất lượng, số lượng và mật của từ
khóa chính, từ khóa phụ, từ khóa ngữ nghĩa

07

02

06

Kiểm tra Internal Link tới các bài liên quan

Kiểm tra mức độ đánh giá trang đích của
Google bằng Google Search Console

08

Sau khi đã đánh giá các nội dung, tiến hành audit content,chỉnh sửa với những lỗi đã xác định
ở trên để hoàn thiện nội dung website của bạn.
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IV. ONPAGE 2
Sau khi kiểm tra lần 1, tiếp tục có các kiểm tra lần 2 để đánh giá mức độ phù hợp với bộ máy
tìm kiếm với các nội dung Onpage. Kiểm tra onpage lần 2 thực hiện sau quá trình thực hiện
SEO, thường thực hiện ở giữa dự án.
Kiểm tra lại các checklist onpage để xác định những nội dung nào cần sửa. Để chắc chắn chất
lượng Onpage hoàn thiện nhất, bạn có thể tham khảo checklist của chúng tôi tại đây:
https://seongon.com/seo/kien-thuc-seo/seo-onpage.html
Đừng quên tạo file đầy đủ các Checklist, gửi Coder và theo dõi tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến
độ dự án SEO của bạn

V. SOCIAL
Mạng xã hội có vai trò khá quan trọng trong việc mang lại traffic cho website. Sau khi đã tiến
hành xây dựng Vì vậy hãy chia sẻ các bài viết từ website của bạn lên các mạng xã hội
Bước 1: Lấy link bài viết chia sẻ lên Onlywire

Bước 2: Share tay các mạng xã hội trong hệ thống social của SEONGON
Bước 3: Copy toàn bộ link Social và submit lên EliteLinkIndexer"
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VI. CHUYỂN ĐỔI

1.

ĐƯA RA PHÂN TÍCH
TRÊN ANALYTICS

Nghiên cứu và phân tích các chỉ số ảnh hưởng tới chuyển đổi được đo lường từ Google
Analytics
Bước 1: Đảm bảo được phân quyền tài khoản Google Tag Manager hoặc là chủ sở hữu
Bước 2: Cài đặt các sự kiện chuyển đổi trên web như click hotline, click form đặt hàng...
Bước 3: Chuyển dữ liệu gửi về tài khoản Google Analytics mà mình quản lý để theo dõi, đo
lường, phân tích..."

2.

TỐI ƯU
CHUYỂN ĐỔI

Tối ưu các hạng mục còn yếu dựa trên dữ liệu đã phân tích nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi.
1. Đưa ra nhân định về số liệu chuyển đổi dựa vào dữ liệu trong Analytic
2. Thống kê những page có tỉ lệ chuyển đổi thấp, cao.
3. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ chuyển đổi đó.
4. Tìm phương án tối ưu nội dung cho các page có tỉ lệ chuyển đổi thấp
5. Thực hiện tối ưu chuyển đổi"
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VII. PHÂN TÍCH SỐ LIỆU VÀ TỐI ƯU

1.

THEO DÕI % TOP
TRÊN SEPROBOT

Theo dõi % từ khóa ontop để đảm bảo dự án của bạn đảm bảo đúng tiến độ.
Bước 1: Đăng nhập vào https://www.serprobot.com/
Bước 2: Tìm đến dự án phụ trách( nếu đã có) trong trường hợp chưa có, bạn có thể tạo một dự
án mới và add bộ từ khóa vào để theo dõi top.
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Bước 3: Tùy vào mức độ cấp thiết của dự án mà đặt tần suất theo dõi theo ngày, tuần, tháng

Bước 4: Sau khi xem được top của bộ từ khóa cần sao lưu ra file excel để theo dõi tiến độ tăng
giảm và phần trăm KPI của dự án
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2.

TRAFFIC TRONG
SEARCH
CONSOLE

Theo dõi lưu lượng truy cập với công cụ Search Console. Traffic
trong Search Console giúp quản trị viên biết được tình trạng của
website.

- Để theo dõi bạn truy cập vào Google Search Console. Chọn mục “Tìm kiếm sản phẩm”

-Sau đó click vào “Hiệu suất”
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Một vài điều bạn cần lưu ý khi theo dõi traffic như sau:
1. Nếu traffic tăng sau khi bạn tác động vào web thì đó là tín hiệu tốt, nếu nó không
tăng hoặc giảm thì bạn cần xem lại quá trình tối ưu web đó đã tốt chưa
2. Nếu traffic đột nhiên giảm mạnh, bạn cũng cần để ý đến phần tác vụ thủ công
của google
3. Bạn cũng có thể biết được trang nào đang có nhiều traffic vào nhất, và trang nào
có ít traffic
Cách theo dõi traffic: vào mục "Hiệu suất" của Search Console

3.

TỐI ƯU THEO
KẾT QUẢ
PHÂN TÍCH

Từ các số liệu đã đo lường được từ 2 bước trên, tiếp tục tiến hành tối ưu các hạng mục còn yếu
của website
Theo dõi top từ khóa trên Serprobot sẽ giúp quản trị viên biết được từ nào đã lên top, từ nào
chưa lên top.Bạn sẽ cần tối ưu từ khóa để giúp từ khóa on top
Theo dõi traffic sẽ giúp bạn biết được trang nào có nhiều traffic, trang nào còn yếu để có kế
hoạch đẩy top
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VIII. OFFPAGE

VIII. OFFPAGE
1. Lên kế hoạch book các bài PR trên báo chí
Tìm kiếm các báo điện tử phù hợp để tiến hành book bài nhằm quảng bá thương hiệu và lôi
kéo lượng truy cập đến website. Chúng tôi sẽ làm với 5 bước dưới đây:
Bước 1: Tìm kiếm đầu báo phù hợp với ngành mình đang seo và xin contac của các đầu báo
Bước 2: Nghiên cứu từ khóa cần book báo
Bước 3: Lên Outline
Bước 4: Làm việc với các báo
Bước 5: Sau khi đã có bài, KT SEO sẽ check xem đã chèn đúng link hay chưa
2. Đăng Guest post (nếu cần)
Tìm kiếm các khách hàng với doanh nghiệp liên quan để đặt thuê các bài Guest Post trên
Website của họ
GUEST POST là bài viết của khách, đây là hình thức trao đổi giao lưu giữa các chủ website với
nhau. Guest post sẽ được đăng lên website và được hiển thị thông tin của tác giả bài viết.
Trong SEO, guest blog là một chiến lược SEO backlink.
1. Tìm kiếm loại Guest post phù hợp với dịch vụ/ sản phẩm của doanh nghiệp đang tiến hành
SEO và điều bạn cần nhất là Contact của của các Guest post
2. Nghiên cứu từ khóa cần đăng Guest post
3. Lên Outline
4. Gửi bài book Guest post
5. Sau khi đã có bài, KT SEO sẽ check lại các bài viết và đảm bảo trong bài đã có link chính xác
hay chưa.
3. Bổ sung Ads (nếu cần)
Google Ads và SEO là hai hình thức hỗ trợ nhau. Tùy vào mức độ và kế hoạch Marketing, bạn
hoàn toàn có thể tiến hành chạy quảng cáo để kéo thêm traffic về cho Website. Một chiến dịch
Google Ads phù hợp sẽ hỗ trợ và mang lại hiệu quả cao cho SEO.
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C. Giai đoạn 3:

DUY TRÌ SAU DỰ ÁN
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C: GIAI ĐOẠN 3: DUY TRÌ SAU DỰ ÁN

1.

BỔ SUNG
NỘI DUNG MỚI

Nội dung trên website của bạn luôn cần được cập nhật. Bổ sung nội
dung mới liên quan đến lĩnh vực đang làm để tăng độ uy tín và tăng
traffic cho website trong lĩnh vực đó.
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C: GIAI ĐOẠN 3: DUY TRÌ SAU DỰ ÁN

Ở bước này cách thực hiện cũng như phần Content trong dự án. Để có một bài viết chất lượng
bạn cần 3 giai đoạn:
t

01
Nghiên cứu từ
khóa

2.

TỐI ƯU
BÀI VIẾT CŨ

02
Viết bài đăng
bài theo checklisst chuẩn SEO

03
Đi Link nội bộ
về các bài viết
cũ của website

Ngoài việc bổ sung nội dung mới, bạn cần cập nhật lại các bài viết cũ
đang có nhiều lượt truy cập. Đơn giản vì với những bài có lượng traffic
lớn có nghĩa là nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng, tối ưu
những nội dung đó tỷ lệ chuyển đổi sẽ cao hơn.

Cập nhật thông tin về các bài viết cũ về các thông tin như như giá thành,
những chính sách bán hàng, chính sách ưu đãi đặc biệt là những thông tin có
sự thay đổi theo thời gian.
Cập nhật nội dung mới trong bài viết. Với những nội dung chưa chính xác
cần kiểm tra lại và bổ sung thông tin chính xác nhất.
Tối ưu lại link nội bộ vào các bài viết cũ để tăng thời gian khách hàng truy Cập
ở trên website ( Time on site)
Tối ưu lại Tiêu đề, mô tả để tăng tỉ lệ click vào xem trang
Chia sẻ lại lên các trang social để mang lại traffic cho website
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TỔNG KẾT
Quy trình triển khai tốt, nội dung chất lượng sẽ giúp website của bạn đứng vững trước những
cập nhật thuật toán của Google. SEONGON hy vọng Ebook Triển khai dự án SEO từ A - Z sẽ
giúp bạn định hình được một quy trình bài bản và áp dụng thành công cho website của mình.
Nếu website của bạn chưa tìm ra phương án triển khai hoặc website đã lên TOP, có traffic cao
nhưng vẫn không có doanh thu như mong muốn. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư
vấn từ Chuyên gia:
- Triển khai dịch vụ SEO

0901 707 090
Contact@seongon.com
- Hỏi đáp về kỹ thuật

https://www.facebook.com/groups/ads.by.SEONGON/

SEONGON - Google Marketing Agency
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