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Có  rất  nhiều  yếu  tố  bạn  có  thể  làm  việc  để  cố  gắng  

tối  ưu  hóa  các  trang  của  mình  để  có  thứ  hạng  tìm  

kiếm  tốt  nhất.  Nhưng  cái  nào  trong  số  chúng,  kết  

hợp  theo  thứ  tự  nào,  sẽ  tạo  ra  phản  ứng  mạnh  nhất?

và  chúng  tôi  sẽ  chỉ  cho  bạn  cách  làm.

THÊM  MỘT  SỐ  AI  ALCHEMY  VÀO  SEO  CỦA  BẠN

Nền  tảng  Market  Brew  ™  sử  dụng  trí  thông  

minh  nhân  tạo  để  hiểu  các  yếu  tố  cụ  thể  thúc  đẩy  

kết  quả  tìm  kiếm  cho  bất  kỳ  từ  khóa  nào  trên  

bất  kỳ  công  cụ  tìm  kiếm  nào,  cho  phép  bạn  làm  

việc  với  hiệu  quả  tuyệt  đối  và  tăng  tốc  nhanh  

hơn  dòng  tra  cứu  hữu  cơ  của  bạn.

^

Hiểu  chính  xác  điều  gì  sẽ  
cải  thiện  thứ  hạng  của  bạn  
cho  bất  kỳ  từ  khóa  nào

Thêm  yếu  tố  AI  
vào  SEO  của  bạn

Bạn  muốn  xem  làm  thế  nào  chúng  tôi  có  thể  biến  các  tổ  chức  

SEO  của  bạn  thành  vàng?  Ghé  thăm  chúng  tôi  tại  brewco.ai

TRÍ  TUỆ  NHÂN  TẠO

TOÀN  CẦU

Ai

Mặc  dù  AI  hiện  không  phải  là  một  yếu  tố  

được  liệt  kê  trong  bảng  tuần  hoàn  của  

Search  Engine  Land,  nhưng  chúng  tôi  nghĩ  

rằng  nó  nên  là  một  yếu  tố  trong  chương  

trình  SEO  của  bạn.  Vì  vậy,  chúng  tôi  đưa  

nó  vào  quảng  cáo  này.
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CÁC  TÁC  GIẢ

CHỈNH  SỬA

Nó  không  phải  là  tất  cả  về  thứ  hạng,  nhưng  nó  là  về  việc  đạt  được  kết  quả  tích  cực  

từ  khả  năng  hiển  thị  nhiều  hơn  trong  các  công  cụ  tìm  kiếm.

Và  năm  nay,  chúng  tôi  đã  mở  rộng  Bảng  tuần  hoàn  hơn  nữa  để  bao  gồm  nhiều  hơn  

nữa  trong  SEO.  Cùng  với  các  bản  cập  nhật  thường  xuyên  hàng  năm  của  các  phần  tử  

riêng  lẻ,  chúng  tôi  đã  thực  hiện  một  số  thay  đổi  lớn  và  thêm  phần  Niches  mới.  

Trong  khi  Bảng  tuần  hoàn  SEO  tổng  thể  cung  cấp  cho  bạn  ý  tưởng  về  các  phương  

pháp  hay  nhất  bao  quát,  phần  Niches  tập  trung  vào  các  sắc  thái  của  SEO  cho  ba  

lĩnh  vực  mới:  Địa  phương,  Xuất  bản  và  Thương  mại  điện  tử.

NGƯỜI  TƯ  VẤN

Với  đồ  họa  thông  tin  được  khởi  chạy  lại  này,  chúng  tôi  cung  cấp  cho  cả  những  

người  làm  SEO  lâu  năm  và  những  người  mới  tham  gia  vào  ngành  một  cái  nhìn  tổng  quan  

về  những  gì  cần  thiết  khi  bạn  muốn  đạt  được  thành  công  trong  SEO. Giám  đốc  Nội  dung  Tìm  kiếm

Vùng  đất  của  Công  cụ  Tìm  kiếm

Tùy  thuộc  vào  ngành  dọc  của  bạn,  tầm  quan  trọng  tương  đối  của  các  yếu  tố  

có  thể  khác  nhau.  Tuy  nhiên,  Bảng  tuần  hoàn  cập  nhật  này  cung  cấp  hiểu  biết  

cơ  bản  về  không  gian  khi  nó  tồn  tại  vào  năm  2021,  với  nội  dung  của  nó  dựa  

trên  sự  đóng  góp  của  các  biên  tập  viên  của  chúng  tôi  cũng  như  thông  tin  và  ý  

kiến  thu  thập  được  từ  cuộc  khảo  sát  khán  giả  của  chúng  tôi.

Carolyn  Lyden

giúp  những  người  không  làm  SEO  hiểu  được  sự  phức  tạp  của  SEO.  ”

những  người  mới  làm  quen  với  SEO  và  hoặc  khách  hàng  SEO  hiểu  nhiều  

yếu  tố  đang  diễn  ra:  “Yêu  thích  bảng  tuần  hoàn.  Nó

Giả  sử  bạn  đã  xem  các  lần  lặp  trước  của  biểu  đồ  này.  Trong  trường  hợp  đó,  

bạn  sẽ  quen  với  khái  niệm  tổng  thể  -  mỗi  yếu  tố  trong  bảng  đại  diện  cho  một  

yếu  tố  mà  bạn  cần  xem  xét  để  thành  công  trong  SEO.

Trong  khi  SEO  thực  sự  là  một  nghệ  thuật,  nó  cũng  là  một  khoa  học.  Chúng  tôi  hy  
vọng  công  cụ  được  làm  mới  này  đóng  vai  trò  là  tài  liệu  tham  khảo  cần  thiết  cho  

các  thử  nghiệm  của  bạn.

Cùng  với  lời  khuyên  từ  các  chuyên  gia,  nó  cũng  có  thể  giúp

Kể  từ  lần  đầu  tiên  ra  mắt  vào  năm  2011,  Bảng  tuần  hoàn  
SEO  của  Search  Engine  Land  đã  trở  thành  một  công  cụ  
được  công  nhận  trên  toàn  cầu  mà  các  chuyên  gia  tìm  kiếm  
dựa  vào  để  giúp  họ  hiểu  các  yếu  tố  cần  thiết  cho  một  
chiến  lược  SEO  thành  công.

Mong  chờ  bảng  tuần  hoàn  

mới!  Tôi  có  một  cái  cũ  

trên  bảng  tin  của  tôi  ở  đây  

trong  văn  phòng  của  tôi  ”

“Tôi  dạy  SEO  và  sử  dụng  Bảng  tuần  hoàn  SEO  của  Search  Engine  Land  để  giúp  sinh  viên  tìm  hiểu  các  phương  

pháp  hay  nhất,”  một  người  trong  cuộc  khảo  sát  hàng  năm  của  chúng  tôi  cho  biết.

Vùng  đất  của  Công  cụ  Tìm  kiếm

Giám  đốc  Nội  dung  Tìm  kiếm

Truyền  thông  cửa  thứ  ba

Biên  tập  viên

Carolyn  Lyden

Giám  đốc  nghiên  cứu

George  Nguyễn

Pamela  Parker

Vùng  đất  của  Công  cụ  Tìm  kiếm

Trình  chỉnh  sửa  SEO

Truyền  thông  cửa  thứ  ba

Barry  Schwartz

Giám  đốc  Nội  dung  Tìm  kiếm

Phó  chủ  tịch  nội  dung,

Vùng  đất  của  Công  cụ  Tìm  kiếm

Carolyn  Lyden

Vùng  đất  của  Công  cụ  Tìm  kiếm

Henry  Powderly
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Có  mối  tương  quan  trực  tiếp

giữa  số  lượng  và  chất  lượng

Kiến  trúc  sản  phẩm  nên

TRẢI  NGHIỆM  NGƯỜI  DÙNG  

Trang  web  của  bạn  có  trải  

nghiệm  người  dùng  khiến  người  dùng  
của  bạn  muốn  quay  lại  và  đọc  thêm  không?

đánh  giá  và  xếp  hạng  SEO  địa  phương.

trực  quan  và  giúp  người  mua  

dễ  dàng  tiếp  cận  những  gì  họ  cần.

nhiều  khách  truy  cập  trang  web  đủ  điều  kiện  hơn.

CÂU  CHUYỆN  HÀNG  ĐẦU  Việc  

tối  ưu  hóa  trang  web  của  bạn  để  hiển  thị  trong  

Tin  bài  hàng  đầu  có  thể  là  mỏ  vàng  về  lưu  lượng  

truy  cập  không  phải  trả  tiền  cho  các  nhà  xuất  bản.

DANH  MỤC  VÍ  DỤ

không  bị  bỏ  quên  và  ngăn  chặn  các  cấu  trúc  

trang  web  sâu  không  cần  thiết  trong  khi  cung  

cấp  trải  nghiệm  người  dùng  tích  cực.

Đảm  bảo  rằng  các  trang  sản  phẩm  quan  trọng

Tối  ưu  hóa  công  cụ  tìm  kiếm  có  vẻ  giống  như  thuật  giả  kim  đối  

với  người  chưa  được  khởi  tạo.  Hướng  dẫn  này  về  các  yếu  tố  thành  

công,  các  phương  pháp  hay  nhất  và  cạm  bẫy  tiềm  ẩn  có  thể  xây  dựng  

khuôn  khổ  cho  chiến  lược  SEO  của  bạn.
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của  liên  kết.

Đảm  bảo  cấu  trúc  của  
trang  dễ  dàng  cho  cả  hai
người  dùng  và  bot  để  hiểu.

Liên  kết  các  từ  liên  kết  văn  bản  liên  kết  nên
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TIÊU  ĐỀ  Xây  

dựng  từ  khóa  thành  tiêu  đề  và  
tiêu  đề  phụ  của  bạn.

Yêu  thích  các  liên  kết,  

chia  sẻ  và  các  tín  hiệu  khác.

HTTPS  

Https  đảm  bảo  tính  bảo  mật  
cho  người  truy  cập  website.

TRUNG  TÂM  MERCHANT  Quản  

lý  cách  khoảng  không  quảng  cáo  của  

bạn  hiển  thị  trong  tìm  kiếm  của  Google.

Các  trang  web  được  thành  lập  có

Nhắm  đến  chất.

TIÊU  ĐỀ  

Xây  dựng  từ  khóa  vào  tiêu  
đề  của  bạn.

LẤY  MẪU  LINH  HOẠT  Nếu  tin  

tức  của  bạn  nằm  trong  diện  đăng  
ký,  hãy  thử  nghiệm  với  đo  sáng  

và  khách  hàng  tiềm  năng.

sản  phẩm,  ưu  đãi  và  đánh  giá.

CLOAKING  

Không  hiển  thị  cho  các  công  cụ  
nội  dung  khác  với  nội  dung  bạn  đang  
hiển  thị  cho  người  tìm  kiếm.

Trích  dẫn  hiển  thị  tìm  kiếm

HÀNH  VI  NỔI  BẬT  Lừa  đảo,  

trojan,  phần  mềm  độc  hại  và  hack  
sẽ  khiến  bạn  bị  loại  khỏi  chỉ  mục.

ĐÁP  ÁN

Đừng  quá  mức  với

ĐỊA  PHƯƠNG  

Xem  xét  khu  vực,  thành  phố  hoặc  
thị  trấn  của  người  tìm  kiếm,  
tạo  trải  nghiệm  cho  họ.

CHẤT  LƯỢNG  LIÊN  KẾT  

Tìm  kiếm  liên  kết  từ  các  trang  web  

chất  lượng,  đáng  tin  cậy.

CRAWL  

Công  cụ  tìm  kiếm  phải  có  thể  dễ  
dàng  thu  thập  dữ  liệu  các  trang  
của  bạn.

MÔ  TẢ  SẢN  PHẨM  Mô  tả  sản  phẩm  

phải  chi  tiết  và  cặn  kẽ  nhưng  dễ  

hiểu.

KHÁM  PHÁ  Nguồn  

cấp  dữ  liệu  Khám  phá  của  Google  cá  nhân  hóa  tin  

tức  cho  người  đọc.  Điều  này  có  nghĩa  là

KINH  NGHIỆM  

Kiến  thức  chuyên  môn  cho  thấy  

bạn  có  kiến  thức  để  trở  thành  

người  dẫn  dắt  tư  tưởng  về  một  chủ  đề  nhất  định.

NGỦ  TRƯAFRESHNESS  Tạo  

nội  dung  kịp  thời;  làm  mới  
hoặc  gỡ  bỏ  các  trang  bị  trì  

trệ.

PARITY  Sự  

tương  đương  giữa  trải  nghiệm  

trên  thiết  bị  di  động  và  máy  tính  để  bàn.

ANCHORS

đóng  gói  từ  khóa  vào  bản  sao  
của  bạn.

DUPLICATE  Hãy  

thông  minh.  Sử  dụng  canonicals,  
chuyển  hướng.

SCHEMES  Mua  

liên  kết,  gửi  thư  rác  blog,  
v.v.  là  những  chiến  thuật  có  thể  
khiến  bạn  bị  phạt.

SỐ  LƯỢNG  

Càng  nhiều  liên  kết  chất  
lượng  cao  càng  tốt.

DEPTH  

Nội  dung  nông  không  thành  công.

LƯU  TRỮ  Lưu  

trữ  mạnh  mẽ,  được  tối  ưu  hóa  
tốt  đóng  vai  trò  là  trụ  cột  nội  

dung  trong  ngành  của  bạn.

Bao  gồm  dữ  liệu  có  cấu  trúc  cho

CẤU  TRÚC

YÊU  CẦU  HÌNH  ẢNH  Mỗi  
trang  được  yêu  cầu  bao  gồm  ít  nhất  
một  hình  ảnh.  Hình  ảnh  phải  rộng  ít  
nhất  1200  pixel  nếu  chiều  cao  là  
800px.

Tạo  nội  dung  có  thể
NGÀNH  KIẾN  TRÚC

Ẩn  các  

từ  khóa  của  bạn  là  một  chiến  thuật  
spam.

HỖN  HỢP

THAM  GIA  Khách  

truy  cập  nên  dành  thời  gian  cho  các  

trang  của  bạn,  không  phải  trả  lại.

NGHIÊN  CỨU  

Khám  phá  những  từ  khóa  
mọi  người  có  thể  sử  dụng  để  
tìm  nội  dung  của  bạn.

Tên,  địa  chỉ  và  số  điện  thoại  phải  
nhất  quán

URL  

Xây  dựng  từ  khóa  thành  địa  chỉ  
trang  của  bạn. đóng  vai  trò  quan  trọng  trong  kết  

quả  hiển  thị  trong  tìm  kiếm  địa  phương.

NỘI  DUNG  XẤU  

Google  trừng  phạt  nội  dung  tự  động /  
được  tạo,  nội  dung  cóp  nhặt  và  các  
trang  ngõ.

trên  tất  cả  các  trích  dẫn  kỹ  thuật  số.

GOOGLE  DOANH  NGHIỆP  CỦA  TÔI  

Cần  có  danh  sách  Google  Doanh  
nghiệp  của  tôi  trên  bản  đồ  địa  
phương.

MULTIMEDIA  Hình  

ảnh,  video  và  âm  thanh  có  thể  tạo  

nên  sự  khác  biệt  cho  nội  dung  của  bạn.

CÁC  VỊ  TRÍ

TẠP  CHÍ

hoạt  động  theo  cùng  một  cách  trong  

nhiều  năm  mang  theo  trọng  lượng.

động  cơ  bạn  là  một  doanh  
nghiệp  thực  sự.

được  chuyển  thành  câu  trả  
lời  trong  SERP.

LÒNG  TIN

CHẤT  LƯỢNG  

Trang  phải  được  viết  tốt  
và  có  chất  lượng  đáng  kể.

DỮ  LIỆU  CÓ  CẤU  TRÚC

SCHEMA  Dữ  

liệu  có  cấu  trúc  và  lược  đồ  có  thể  
biến  dữ  liệu  thành  danh  sách  nâng  cao.

THẨM  QUYỀN  

Quyền  hạn  là  tất  cả.

IMAGE  ALT  Văn  

bản  thay  thế  cho  hình  
ảnh  cải  thiện  khả  năng  tiếp  
cận  và  SEO  hình  ảnh.

TỐC  ĐỘ  

Trang  web  của  bạn  sẽ  tải  nhanh  chóng  

trên  mọi  thiết  bị.  Sẵn  sàng  cho  sự  

tương  tác  của  người  dùng.  (FID)

PIRACY  

Lưu  trữ  nội  dung  bị  đánh  cắp  
có  thể  khiến  bạn  bị  gắn  cờ.

Vị  trí  của  người  tìm  kiếm

NỘI  DUNG  SHIFT  Thay  

đổi  nội  dung  tối  thiểu  khi  tải  

trang  cải  thiện  trải  nghiệm  người  
dùng.

COUNTRY  Hãy  

xem  xét  quốc  gia  của  người  tìm  
kiếm,  tạo  trải  nghiệm  cho  họ.

ĐẦU  TIÊN  DI  ĐỘNG  

Tối  ưu  hóa  cho  điện  thoại  thông  
minh  và  máy  tính  bảng.

URL  

Đảm  bảo  cấu  trúc  URL  dễ  đọc  và  

cho  người  mua  biết  họ  đến  từ  đâu.

INTRUSIVENESS  Nội  

dung  có  nhiều  quảng  cáo,  các  quảng  
cáo  xen  kẽ  xâm  nhập  là  một  ý  tưởng  tồi.

NỘI  DUNG  

Xem  xét  lý  do  tại  sao  ai  đó  đang  
tiến  hành  một  cuộc  tìm  kiếm  cụ  
thể.

ĐÁNH  GIÁ

TỪ  KHÓA  Xây  

dựng  các  từ  khóa  mục  tiêu  
vào  các  trang  của  bạn.

CÔNG  TÁC

MÔ  TẢ  Các  thẻ  meta  

phải  mô  tả  nội  dung  của  các  trang.
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Ví  dụ  về  mô  tả  phần  
tử

VÍ  DỤ

+3
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tổ  chức  các  phần  tử  của  bảng  thành  các  nhóm  có  các  yếu  tố  giống  nhau  và  mỗi  thành  phần  có  trọng  số

Bảng  chính  bao  gồm  sáu  nhóm  tích  cực  -  Nội  dung,  Kiến  trúc,  HTML,  Danh  tiếng,  Liên  kết  và  
Người  dùng.  Độc  tố  đại  diện  cho  các  hoạt  động  có  thể  gây  hại  cho  SEO  của  bạn,  thậm  chí  khiến  bạn  
bị  các  công  cụ  tìm  kiếm  phạt.  Do  đó,  chúng  có  trọng  số  bằng  số  âm.  Ở  bên  phải,  nhóm  Niches  mới  minh  
họa  một  số  lĩnh  vực  của  SEO  khác  biệt  nhưng  vẫn  quan  trọng  đối  với  các  ngách  riêng  lẻ  đó.  Chúng  ta  sẽ  
khám  phá  từng  nhóm  này  chi  tiết  hơn  bên  dưới.

Ví  dụ:  một  phần  tử  có  trọng  số  +1  sẽ  không  có  nhiều  tác  động  như  một  phần  tử  có  trọng  số  +5.

chúng  tôi

Số  âm  có  liên  quan  đến  Độc  tố.  Trọng  số  A  -5  cho  thấy  việc  thực  hành  có  thể  gây  thiệt  hại  tối  đa  cho  
chiến  lược  của  bạn,  trong  khi  -1  có  thể  có  hại  nhưng  nhìn  chung  không  nguy  hiểm  bằng  -4  hoặc  -5.

dựa  trên  tầm  quan  trọng  tổng  thể  của  nó  đối  với  SEO.  Các  trọng  số  đó  được  hiển  thị  ở  góc  
trên  cùng  bên  phải  của  biểu  tượng  của  phần  tử.  Trọng  số  chạy  từ  +1  đến  +5  ở  mặt  tích  cực  và  

-1  đến  -5  ở  mặt  tiêu  cực.  Các  yếu  tố  cũng  được  sắp  xếp  với  các  mục  cần  thiết  nhất  -  có  trọng  số  cao  
nhất  -  ở  đầu  mỗi  nhóm.

Bảng  chính  bao  gồm  sáu  nhóm  

tích  cực  -  Nội  dung,  Kiến  

trúc,  HTML,  Danh  tiếng,  Liên  kết  

và  Người  dùng.  Độc  tố  đại  diện  cho  

các  hoạt  động  có  thể  gây  hại  cho  

SEO  của  bạn,  thậm  chí  khiến  

bạn  bị  các  công  cụ  tìm  kiếm  phạt.

CÁC  NHÓM  YẾU  TỐ

NGÀNH  KIẾN  TRÚC NGƯỜI  DÙNGLIÊN  KẾTHTMLCÁC  NỘI  DUNG UY  TÍN
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CÁC  NỘI  DUNG
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Tạo  nội  dung  kịp  thời;  
làm  mới  hoặc  gỡ  bỏ  các  

trang  bị  trì  trệ.

PHẨM  CHẤT

TÌM  KIẾM

được  biến  thành  câu  trả  lời

TƯƠI

Tạo  nội  dung  có  thể

Nội  dung  nông  không  thành  công.

có  thể  tạo  sự  khác  biệt  cho  nội  dung  của  bạn.

ĐÁP  ÁN

vào  các  trang  của  bạn.

CHIỀU  SÂU

Nhắm  đến  chất.

Hình  ảnh,  video  và  âm  thanh

Tạo  từ  khóa  mục  tiêu

MULTIMEDIA

nội  dung  của  bạn.

TỪ  KHÓA

đã  viết  và  có

mọi  người  có  thể  sử  dụng  để  tìm

chất  lượng  đáng  kể.

Các  trang  phải  tốt

Khám  phá  từ  khóa

trong  SERP.

quản  trị  viên  web  đã  nhận  thấy  rằng  nội  dung  có  giá  trị  -  và  nó  tính  rất  nhiều.  Panda  được  cho  là  cách  của  Google  để  loại  bỏ  
“trang  trại  nội  dung”  -  những  nhóm  trang  web  có  nội  dung  mỏng,  thậm  chí  thường  bị  sao  chép  từ  những  nơi  khác.  Nhưng,  vì  thuật  toán  của

vào  nội  dung  của  bạn.  Tuy  nhiên,  quan  trọng  hơn  là  Chất  lượng  (Qu)  -  cho  biết  mức  độ  quan  trọng  của  việc  có  các  trang  được  viết  tốt  mang  lại  giá  trị  cho  
người  đọc.  Ngoài  ra,  các  công  cụ  tìm  kiếm  thưởng  cho  Freshness  (Fr),  xếp  hạng  các  trang  web  cao  hơn  nếu  chúng  được  cập  nhật  thường  xuyên.

kể  từ  tháng  2  năm  2011,  khi  bản  cập  nhật  thuật  toán  Panda  của  Google  tấn  công  web  và  ảnh  hưởng  đến  gần  12%  kết  quả  của  Hoa  Kỳ,

nhấn  mạnh  vào  việc  xử  phạt  nội  dung  nông  cạn  và  chất  lượng  thấp,  điều  đó  có  nghĩa  là  những  nỗ  lực  phát  triển  nội  dung  có  chiều  sâu,  chất  lượng  
cao  sẽ  được  đền  đáp.  Trong  nhóm  yếu  tố  Nội  dung,  chúng  tôi  khám  phá  các  khía  cạnh  của  nội  dung  chuyên  sâu,  chất  lượng  cao.  Nó  bắt  đầu  với  các  
phương  pháp  đã  thử  và  đúng  như  thực  hiện  Nghiên  cứu  từ  khóa  (Rs)  để  xác  định  những  gì  người  dùng  đang  tìm  kiếm  và  sau  đó  kết  hợp  các  Từ  khóa  đó  (Kw)

Bao  giờ

Hình  ảnh  và  video  -  Đa  phương  tiện  (Mm)  -  là  những  cách  quan  trọng  để  cung  cấp  nội  dung  chất  lượng  cao  với  Độ  sâu  (Dt),  đặc  biệt  khi  sự  phổ  biến  
của  các  kết  nối  băng  thông  cao  hơn  khiến  việc  sử  dụng  các  định  dạng  này  dễ  dàng  hơn,  ngay  cả  khi  người  dùng  đang  duyệt  trên  điện  thoại  của  họ.  
Và,  nói  về  những  cách  mới  để  truy  cập  nội  dung,  phần  tử  Câu  trả  lời  (An)  thể  hiện  giá  trị  của  việc  trả  lời  rõ  ràng  các  câu  hỏi  của  người  dùng  trên  các  
trang  của  bạn.  Chúng  tôi  đã  thêm  điều  này  vì  nếu  bạn  làm  đủ  tốt,  trang  của  bạn  có  thể  được  hiển  thị  dưới  dạng  đoạn  trích  nổi  bật  hoặc  được  trả  về  
dưới  dạng  kết  quả  tìm  kiếm  bằng  giọng  nói  trên  Trợ  lý  Google.

Qu

Fr

Kw

Dt

Mm

Một

Rs +3
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MỘT  TRANG  WEB  SỬ  DỤNG  KÍCH  THƯỚC  HOẶC  HTTPS  (PS)  LÀM  

CHO  NGƯỜI  DÙNG  CẢM  GIÁC  AN  TOÀN  ĐỦ  ĐỂ  NHẬP  THÔNG  TIN  

CÁ  NHÂN.  VÀ,  KẾT  THÚC  TRANG  CHỦ  CỦA  GOOGLE

TRÌNH  DUYỆT  BẮT  ĐẦU  CẢNH  BÁO  RẰNG  CÁC  TRANG  WEB  KHÔNG  CÓ  

HTTPS  CÓ  THỂ  ĐƯỢC  KIỂM  TRA,  ĐIỀU  NÀY  CÓ  RỦI  RO  VỀ  TIỀN  TỆ.
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NGÀNH  KIẾN  TRÚC

CÁC  NHÓM  YẾU  TỐ

người  dùng  và  bot  để  hiểu.

Đảm  bảo  rằng  trang  của
cấu  trúc  dễ  dàng  cho  cả  hai

Https  đảm  bảo  an  ninh

Hãy  thông  minh.  Sử  dụng  canonicals,  
chuyển  hướng.

HTTPS

NHÂN  BẢN

CẤU  TRÚC

trên  mọi  thiết  bị.  Sẵn  sàng  cho

địa  chỉ  trang.

tương  tác  người  dùng.  (FID)

Trang  web  của  bạn  sẽ  tải  nhanh  chóng

Sự  ngang  bằng  giữa  trải  nghiệm  

trên  thiết  bị  di  động  và  máy  tính  để  bàn.

Tối  ưu  hóa  cho  điện  thoại  thông  minh  
và  máy  tính  bảng.

Xây  dựng  từ  khóa  thành  của  bạn

TỐC  ĐỘ

NGANG  BẰNG

TRÊN  THIẾT  BỊ  DI  ĐỘNG

Các  công  cụ  tìm  kiếm  phải  có  thể  

dễ  dàng  thu  thập  dữ  liệu  các  

trang  của  bạn.

URLCRAWL

cho  khách  truy  cập  trang  web.

Cách  trang  web  của  bạn  được  xây  dựng  sẽ  giúp  các  công  cụ  tìm  kiếm  biết  các  trang  của  bạn  nói  về  điều  gì.  Nó  cũng  giúp  đảm  bảo  những  nền  tảng  này  rằng  người  dùng  sẽ

Nó  không  chỉ  cho  các  công  cụ  tìm  kiếm  biết  cách  điều  hướng  thuộc  tính  của  bạn  mà  còn  cung  cấp  cho  người  dùng  trang  web  của  bạn  ý  tưởng  

về  những  gì  bạn  làm,  cách  tìm  thấy  những  gì  họ  đang  tìm  kiếm  và  đơn  giản  hóa  các  trang  web  phức  tạp.

Yếu  tố  quan  trọng  nhất  ở  đây  là  Crawl  (Cr).  Nếu  một  công  cụ  tìm  kiếm  không  thể  thu  thập  thông  tin  và  lập  chỉ  mục  các  trang  của  bạn,  bạn  sẽ  không  có  hy  vọng  
xuất  hiện  trong  kết  quả  tìm  kiếm,  chứ  chưa  nói  đến  việc  xếp  hạng  tốt.  Tiếp  theo  là  Di  động  (Mo),  đại  diện  cho  việc  tối  ưu  hóa  nội  dung  của  bạn  để  những  người  
tìm  kiếm  trên  thiết  bị  di  động  có  thể  thấy  mọi  thứ  mà  người  dùng  máy  tính  để  bàn  thấy  trên  trang  web  của  bạn.  Ngay  từ  năm  2015,  Google  đã  lưu  ý  rằng  nhiều  tìm  
kiếm  diễn  ra  trên  thiết  bị  di  động  hơn  trên  máy  tính  để  bàn  và  thiết  bị  di  động  chỉ  ngày  càng  trở  nên  quan  trọng  hơn  kể  từ  đó.  Google  đang  tích  cực  chuyển  sang  
khung  lập  chỉ  mục  ưu  tiên  thiết  bị  di  động.  Song  hành  với  Di  động  là  Tốc  độ  (Sp).  Không  chỉ  làm  chậm  trễ  tải  trang  khiến  người  dùng  thất  vọng  và  giảm  chuyển  đổi,  
mà  Google  còn  nói  rõ  rằng  tốc  độ  là  một  yếu  tố  xếp  hạng.

Năm  nay,  chúng  tôi  cũng  đã  thêm  hai  yếu  tố  mới  để  cập  nhật  những  thay  đổi  của  công  cụ  tìm  kiếm  như  Core  Web  
Vitals  và  bản  cập  nhật  trải  nghiệm  trang.  Cấu  trúc  (St)  là  tất  cả  về  kiến  trúc  thông  tin  của  trang  web  của  bạn.

Chúng  tôi  cũng  đã  thêm  Tính  chẵn  lẻ  (Pr)  có  nghĩa  là  trang  web  của  bạn  phải  cung  cấp  trải  nghiệm  người  dùng  giống  nhau  bất  kể  người  

tìm  kiếm  hoặc  người  dùng  trang  web  đang  sử  dụng  thiết  bị  nào.  Điều  này  kết  hợp  với  tính  thân  thiện  với  thiết  bị  di  động  trong  việc  

giúp  đảm  bảo  rằng  nếu  bạn  có  hai  trang  web  riêng  biệt  cho  thiết  bị  di  động  và  máy  tính  để  bàn  thì  nội  dung  và  trải  nghiệm  cho  người  

dùng  có  sự  ngang  bằng  về  liên  kết,  điều  hướng,  dữ  liệu  có  cấu  trúc,  nội  dung,  hình  ảnh  và  giữa  giao  diện  người  dùng  di  động  và  máy  

tính  để  bàn.

được  chào  đón  bằng  trang  đích  tải  nhanh,  không  có  phần  mềm  độc  hại  nếu  họ  nhấp  qua  từ  trang  kết  quả  của  công  cụ  tìm  kiếm  (SERP).  Các  yếu  tố  này  
bao  gồm  mọi  thứ  từ  URL  bạn  sử  dụng  và  tốc  độ  tải  trang  cho  đến  khả  năng  thu  thập  thông  tin  và  bảo  mật  của  bạn.

Các  mối  quan  tâm  về  kiến  trúc  sai  lầm  khác  bao  gồm  việc  xử  lý  phù  hợp  nội  dung  Trùng  lặp  (Dd)  bằng  cách  đặt  các  URL  chuẩn  -  điều  này  quay  trở  lại  việc  
đàn  áp  theo  thuật  toán  nêu  trên  đối  với  các  trang  web  chỉ  sao  chép  nội  dung  của  các  trang  web  khác  mà  không  có  sự  cho  phép  của  họ.  Ngoài  ra,  việc  sử  
dụng  các  từ  khóa  theo  ngữ  cảnh  thích  hợp  trong  liên  kết  cố  định  trên  trang  của  bạn  sẽ  gửi  tín  hiệu  đến  các  công  cụ  và  người  dùng  rằng  trang  chứa  thông  
tin  mà  họ  đang  tìm  kiếm.
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danh  sách  nâng  cao.

ALT  ẢNH

có  thể  biến  dữ  liệu  thành

Kinh  nghiệm  người  dùng.

Dữ  liệu  có  cấu  trúc  và  lược  đồ

ĐẦU

tiêu  đề  và  tiêu  đề  phụ.

tải  trang  được  cải  thiện

LƯỢC  ĐỒ

Xây  dựng  từ  khóa  thành  của  bạn

Nội  dung  tối  thiểu  thay  đổi  theo

nói  về  những  trang  nào.

và  SEO  hình  ảnh.

NỘI  DUNG  SHIFT

Xây  dựng  từ  khóa  vào  
tiêu  đề  của  bạn.

Thẻ  meta  phải  mô  tả

cải  thiện  khả  năng  tiếp  cận

TIÊU  ĐỀ

MÔ  TẢ

Văn  bản  thay  thế  cho  hình  ảnh

và  Content  Shift  (CLS).  ALT  văn  bản  cho  hình  ảnh  cải  thiện  khả  năng  tiếp  cận  và  SEO  hình  ảnh.  Trình  đọc  màn  hình  sử  dụng  văn  bản  ALT  
để  giúp  những  người  khiếm  thị  hiểu  các  hình  ảnh  trên  trang.  Văn  bản  thay  thế  cho  hình  ảnh  cũng  có  thể  giúp  tìm  kiếm  hình  ảnh  -  hiển  
thị  trang  web  của  bạn  trong  kết  quả  tìm  kiếm  hình  ảnh.  Content  Shift  (CLS)  tập  trung  vào  các  yếu  tố  ổn  định  hình  ảnh.  Tích  lũy  Layout  
Shift,  là  một  phần  của  Core  Web  Vitals  và  bản  cập  nhật  trải  nghiệm  trang  tổng  thể,  đề  cập  đến  những  thay  đổi  không  mong  muốn  trong  bố  
cục  của  trang  khi  nó  tải  -  nó  gây  khó  chịu  cho  người  dùng  ở  mức  tối  thiểu  và  có  thể  gây  ra  thiệt  hại  thực  sự  tùy  thuộc  vào  mức  độ  nghiêm  
trọng  của  sự  thay  đổi  và  nội  dung  của  trang.

Các  yếu  tố  này  bao  gồm  các  thẻ  HTML  mà  bạn  nên  sử  dụng  để  gửi  manh  mối  đến  các  công  cụ  tìm  kiếm  về  nội  dung  của  bạn
và  cho  phép  nội  dung  đó  hiển  thị  nhanh  chóng.  Bạn  đang  mô  tả  lịch  chiếu  phim?  Bạn  có  xếp  hạng  và  đánh  giá  trên  các  trang  
thương  mại  điện  tử  của  mình  không?  Tiêu  đề  của  bài  báo  bạn  đã  xuất  bản  là  gì?  Trong  mọi  trường  hợp,  có  một  cách  để  giao  

tiếp  điều  này  với  HTML.  Các  công  cụ  tìm  kiếm  tìm  kiếm  các  yếu  tố  định  dạng  quen  thuộc  như  Tiêu  đề  (Tt)  và  Tiêu  đề  (Hđ)  để  xác  
định  nội  dung  trang  của  bạn  nói  về  nội  dung  gì,  xác  định  rằng  những  tín  hiệu  này  đối  với  người  đọc  cũng  sẽ  hoạt  động  tốt  đối  với  họ.

Vì  Google  đã  loại  bỏ  yêu  cầu  AMP,  chúng  tôi  đã  loại  bỏ  yếu  tố  đó  và  thêm  hai  yếu  tố  mới:  Image  Alt  (ALT)

Nhưng  các  công  cụ  tìm  kiếm  cũng  sử  dụng  các  trường  cụ  thể  như  đánh  dấu  Lược  đồ  (Sc)  và  Mô  tả  Meta  (Ds)  làm  manh  
mối  cho  ý  nghĩa  và  mục  đích  của  trang.
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có  kiến  thức  để  trở  thành  một

lãnh  đạo  tư  tưởng  về  một  chủ  đề  nhất  định.

Chuyên  môn  cho  thấy  rằng  bạn

CÁC  NHÓM  YẾU  TỐ

giá  trị  và  mức  độ  liên  quan  của  các  trang  web.  Tất  nhiên,  Google  chưa  bao  giờ  nói  rõ  ràng  LNST  là  một  yếu  tố  xếp  hạng,  nhưng  họ  cũng  không  im  
lặng  về  những  gì  họ  coi  là  nội  dung  tốt.

Chuyên  môn  (Ví  dụ)  và  Niềm  tin  (Tr)  nói  trực  tiếp  với  những  tín  hiệu  này,  bao  gồm  cách  trang  web  của  bạn  phù  hợp  với  thị  trường  ngách  của  nó  -  nó  có  

phải  là  người  có  thẩm  quyền  nhất  trong  lĩnh  vực  của  nó  và  nó  đã  tạo  dựng  được  danh  tiếng  đó  trong  nhiều  năm  chưa?  Đó  là  lý  tưởng  khi  nói  đến  những  yếu  tố  này.  Cơ  

quan  (Au)  là  tất  cả  về  việc  trở  thành  người  hoặc  trang  web  truy  cập  cho  một  chủ  đề.  Cơ  quan  có  thẩm  quyền  thu  thập  các  liên  kết,  đề  cập,  chia  sẻ  và  hơn  thế  nữa  trên  

trang  web  của  bạn  về  kiến  thức  của  bạn  về  một  chủ  đề.

Bạn  có  thể  đã  nghe  nói  về  EAT  -  Chuyên  môn,  Uy  quyền  và  Độ  tin  cậy  -  như  một  phương  pháp  mà  Google  sử  dụng  để  đánh  giá

Quyền  lực  là  tất  cả.

Các  trang  web  được  thành  lập  có

Yêu  thích  các  liên  kết,  

chia  sẻ  và  các  tín  hiệu  khác.

hoạt  động  theo  cùng  một  cách  cho
năm  mang  trọng  lượng.

LÒNG  TIN

CHÍNH  QUYỀN

THỬ  NGHIỆM

Tr

Au

Bán  tại

UY  TÍN

UY  TÍN

UY  TÍN

+5

+5

+4

Machine Translated by Google



LIÊN  KẾT

LIÊN  KẾT

LIÊN  KẾT

QUAN  TRỌNG  NHẤT  Ở  
ĐÂY  LÀ  GIÁ  TRỊ  

(VA)  ĐẠI  DIỆN  CHẤT  
LƯỢNG  VÀ  TRANH  CHẤP  CỦA  

CÁC  TRANG  WEB  ĐANG  LIÊN  KẾT  VỚI  BẠN.
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LIÊN  KẾT

CÁC  NHÓM  YẾU  TỐ

Trong  tất  cả  các  yếu  tố,  nhóm  này  tồn  tại  lâu  nhất.  Khi  Google  bùng  nổ  hiện  trường
với  thuật  toán  PageRank  mang  tính  cách  mạng  vào  năm  1998,  công  ty  đã  làm  rõ  rằng  các  liên  kết  là  một  yếu  tố  
quyết  định  mức  độ  hiệu  quả  của  một  trang  web  trong  tìm  kiếm.  Chất  lượng  liên  kết  cao  hơn  (Lq)  và  hơn  thế  nữa

có  liên  quan  đến  các  trang  web  liên  kết  đến  của  riêng  bạn,  điều  đó  càng  tốt  cho  SEO  của  bạn.

Cuối  cùng,  Số  lượng  (Qt)  của  các  liên  kết  tốt  đến  các  trang  web  của  bạn  càng  lớn  thì  càng  tốt  cho  SEO  của  bạn.  Các  doanh  

nghiệp  xây  dựng  liên  kết,  xét  cho  cùng,  được  sinh  ra  trên  nguyên  tắc  này.

Rốt  cuộc,  các  trang  web  có  chất  lượng  vượt  trội  thường  cung  cấp  cho  khán  giả  của  họ  các  liên  kết  đến  các  trang  web  có  

giá  trị  cao  như  nhau  và  tránh  liên  kết  đến  những  người  bốc  mùi.  Tiếp  theo,  là  Anchors  (An)  -  văn  bản  mà  các  trang  web  

khác  sử  dụng  khi  liên  kết  đến  của  bạn.  Chúng  liên  kết  với  những  từ  như  “cơ  quan  quan  trọng  hàng  đầu  về  bướm”  hay  văn  bản  

liên  kết  giống  như  “phổ  biến  thông  tin  không  chính  xác  về  Lepidoptera”?

SỐ  LƯỢNG

liên  kết,  càng  tốt.

CHẤT  LƯỢNG  LIÊN  KẾT

ANCHORS

Chất  lượng  cao  hơn

Tìm  kiếm  liên  kết  từ  các  trang  web  

chất  lượng,  đáng  tin  cậy.

L  Q

AC

Qt

Các  từ  liên  kết  văn  bản  liên  
kết  phải  có  liên  quan  đến  URL  
đích  của  liên  kết.
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CÁC  NHÓM  YẾU  TỐ

Các  yếu  tố  về  người  dùng  cụ  thể  cũng  sẽ  ảnh  hưởng  đến  cách  bạn  xếp  hạng  ở  một  Quốc  gia  (Cy)  hoặc  Địa  phương  cụ  thể  (Ly),  và  trong  khi  điều  này  là
quan  trọng,  bạn  không  thể  làm  gì  nhiều  ngoài  việc  đảm  bảo  rằng  trang  web  của  bạn  nói  được  với  người  dùng  trong  khu  
vực  mà  khán  giả  của  bạn  cư  trú.  Ví  dụ:  sử  dụng  hreflang  để  cho  biết  ngôn  ngữ  trang  web  của  bạn  (ví  dụ:  eng-us  cho  Hoa  Kỳ  

và  eng-gb  cho  Anh)  và,  nếu  bạn  là  doanh  nghiệp  địa  phương  nhắm  mục  tiêu  đến  các  thành  phố  hoặc  vùng  lân  cận  cụ  thể,  hãy  đảm  bảo  
bạn  cũng  bao  gồm  địa  chỉ  của  mình  như  đề  cập  đến  các  thị  trấn  hoặc  vùng  lân  cận  mà  bạn  phục  vụ.

Tương  tác  (Ví  dụ:)  là  tất  cả  về  việc  đảm  bảo  rằng  bạn  đáp  ứng  ý  định  của  người  dùng  và  không  yêu  cầu  người  tìm  kiếm  quay  lại  
SERPs  để  tìm  những  gì  họ  thực  sự  đang  tìm  kiếm.

Cách  người  dùng  tương  tác  với  trang  web  của  bạn,  Trải  nghiệm  người  dùng  (Ux),  cũng  rất  cần  thiết.  Mục  đích  (Nó)  cũng  quan  trọng  ở  đây  vì  mức  

độ  mà  trang  của  bạn  đáp  ứng  mục  đích  của  người  tìm  kiếm  sẽ  đóng  một  vai  trò  trong  cách  trang  web  của  bạn  được  xếp  hạng  cho  các  tìm  kiếm  tương  tự.

Xem  xét  lý  do  tại  sao  ai  đó  đang  

tiến  hành  một
Tìm  kiếm.

THAM  GIA  Khách  

truy  cập  nên  dành  thời  gian  cho  các  

trang  của  bạn,  không  phải  trả  lại.

TRẢI  NGHIỆM  NGƯỜI  DÙNG  

Trang  web  của  bạn  có  trải  

nghiệm  người  dùng  khiến  người  dùng  
của  bạn  muốn  quay  lại  và  đọc  thêm  không?

NỘI  DUNG COUNTRY  Hãy  

xem  xét  quốc  gia  của  người  tìm  

kiếm,  tạo  trải  nghiệm  cho  họ.

ĐỊA  PHƯƠNG  

Xem  xét  khu  vực,  thành  phố  hoặc  

thị  trấn  của  người  tìm  kiếm,  tạo  
trải  nghiệm  cho  họ.

Ux

Nó C  y

Ly Ví  dụ

NGƯỜI  DÙNG

NGƯỜI  DÙNG

NGƯỜI  DÙNG

NGƯỜI  DÙNG

NGƯỜI  DÙNG
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Bc

Sf

Mb

Cl

Ar

Sc

Iv

ĐỘC

ĐỘC

ĐỘC
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ĐỘC

ĐỘC

ĐỘC
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ĐÓNG  CỬA

điều  đó  có  thể  khiến  bạn  bị  phạt.

Lừa  đảo,  trojan,  phần  mềm  
độc  hại  và  hack  sẽ  khiến  bạn  
bị  loại  khỏi  chỉ  mục.

blog,  v.v.  là  chiến  thuật

HÀNH  VI  NGHIÊM  TÚC

quảng  cáo  xen  kẽ  là  một  ý  tưởng  tồi.

bản  sao  chép  của  bạn.

Mua  liên  kết,  gửi  thư  rác

NỘI  DUNG  XẤU  

Google  trừng  phạt  tự  động /

Nội  dung  nhiều  quảng  cáo,  có  tính  xâm  phạm

đóng  gói  từ  khóa  vào

SCHEMES

có  thể  khiến  bạn  bị  gắn  cờ.nội  dung  được  tạo,  nội  dung  
cóp  nhặt  và  các  trang  ngõ.

NỘI  THẤT

Đừng  quá  mức  với

Làm  xáo  trộn  các  từ  khóa  của  bạn  là  
một  chiến  thuật  spam.

Lưu  trữ  nội  dung  bị  đánh  cắp

HỖN  HỢP

hiển  thị  người  tìm  kiếm.

LẤY

PIRACY

Không  hiển  thị  các  công  
cụ  nội  dung  khác  với  bạn

nội  dung  được  tạo,  nội  dung  cóp  nhặt  và  các  trang  ngõ.  Và,  Hành  vi  độc  hại  như  lừa  đảo,  trojan,  phần  mềm  độc  hại  và  hack  sẽ  khiến  
bạn  bị  loại  khỏi  chỉ  mục.

Kỹ  thuật  che  giấu  (Cl)  liên  quan  đến  việc  thiết  lập  trang  web  của  bạn  theo  cách  mà  trình  thu  thập  thông  tin  của  công  cụ  tìm  kiếm  thấy  điều  gì  đó  khác  với  con  người  
thực  sự  đang  truy  cập.  Đây  là  một  điều  tối  kỵ,  vì  -  ngoài  những  thứ  như  đánh  dấu  dữ  liệu  có  cấu  trúc  -  bạn  nên  xây  dựng  trang  web  của  mình  cho  mọi  người,  không  

phải  cho  các  công  cụ  tìm  kiếm  và  hệ  thống  của  các  công  cụ  càng  trở  nên  phức  tạp,  thì  khả  năng  đó  là  của  bạn  càng  ít  '  Tôi  sẽ  có  thể  đánh  lừa  họ.  Ba  trong  số  các  Độc  

tố  này  -  Lược  đồ  liên  kết  (Sc),  Nhồi  nhét  từ  khóa  (Sf)  và  Ẩn  (Hi)  -  đại  diện  cho  các  cách  biến  tín  hiệu  của  các  công  cụ  tìm  kiếm  chống  lại  chúng.  Như  chúng  ta  đã  
đề  cập  trước  đây,  tìm  kiếm  liên  kết  và  kết  hợp  từ  khóa  là  những  phương  pháp  hoàn  toàn  hợp  pháp,  nhưng  việc  trả  tiền  cho  các  liên  kết  và  sử  dụng  quá  nhiều  từ  khóa  

có  thể  khiến  bạn  gặp  rắc  rối.  Độc  tố  vi  phạm  bản  quyền  (Ar)  liên  quan  đến  việc  lưu  trữ  nội  dung  bị  đánh  cắp  -  hoặc  các  mục  được  lấy  từ  các  trang  web  khác  hoặc  tải  

xuống  âm  nhạc  hoặc  video  vi  phạm  bản  quyền  -  được  coi  là  bất  hợp  pháp  cũng  như  có  hại  cho  SEO.  Và  xâm  nhập  (Iv)  bằng  cách  cung  cấp  các  cửa  sổ  bật  lên  hoặc  quảng  
cáo  xâm  lấn  ở  bất  kỳ  định  dạng  nào,  sẽ  làm  hỏng  trải  nghiệm  người  dùng  của  bạn.

Bất  cứ  ai

bước  vào  lĩnh  vực  tối  ưu  hóa  công  cụ  tìm  kiếm  có  khả  năng  gặp  phải  một  số  chiến  thuật  có  vấn  đề  hoặc  hoàn  toàn  bất  lợi,  hoặc  Độc  
tố,  như  chúng  tôi  gọi  chúng  ở  đây.  Đây  là  những  lối  tắt  hoặc  thủ  thuật  có  thể  đủ  để  đảm  bảo  thứ  hạng  cao  vào  thời  mà  các  phương  pháp  của  
các  công  cụ  này  ít  tinh  vi  hơn  nhiều.  Và,  chúng  thậm  chí  có  thể  hoạt  động  trong  một  thời  gian  ngắn  bây  giờ  -  ít  nhất  là  cho  đến  khi  bạn  

bị  bắt.  Tuy  nhiên,  chúng  tôi  khuyên  bạn  nên  tránh  xa  những  chiến  thuật  này  vì  việc  sử  dụng  chúng  có  thể  dẫn  đến  hình  phạt  hoặc  lệnh  cấm,  điều  này  
sẽ  hoàn  toàn  ngược  lại  với  những  gì  bạn  dự  định.

Năm  nay,  chúng  tôi  đã  thêm  hai  độc  tố  mới  vào  bảng  của  mình,  Nội  dung  xấu  (Bc)  và  Hành  vi  độc  hại  (Mb):  Công  cụ  tìm  kiếm  trừng  phạt  tự  động /
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TIN  TỨC ECOMMERCEĐỊA  PHƯƠNG

Phần  bổ  sung  mới  cho  Bảng  tuần  hoàn  SEO  của  chúng  tôi  năm  nay  là  phần  Niches.  Chúng  tôi  biết  rằng  một  số  yếu  tố  SEO  khác  nhau  hoặc
hoàn  toàn  tách  biệt  dựa  trên  thị  trường  ngách  mà  họ  phục  vụ.  Các  công  cụ  tìm  kiếm  có  các  tín  hiệu  khác  nhau  cho  các  ngách  này  hơn  là  quan  trọng  đối  với  
thực  tiễn  tổng  thể  của  SEO.  Các  ngách  này  bao  gồm  SEO  địa  phương,  xuất  bản  và  thương  mại  điện  tử.
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NICHES

CÔNG  TÁC  Trích  

dẫn  cho  các  công  cụ  tìm  kiếm  

thấy  bạn  là  một  doanh  nghiệp  
thực  sự.

GOOGLE  DOANH  NGHIỆP  CỦA  TÔI  

Cần  có  danh  sách  Google  Doanh  

nghiệp  của  tôi  trên  bản  đồ  địa  

phương.

VỊ  TRÍ  Vị  trí  

của  người  tìm  kiếm  đóng  vai  trò  

quan  trọng  trong  kết  quả  hiển  

thị  trong  tìm  kiếm  địa  phương.

ĐÁNH  GIÁ  Có  

mối  tương  quan  trực  tiếp  giữa  

số  lượng  và  chất  lượng  của  các  bài  

đánh  giá  và  thứ  hạng  SEO  địa  phương.

NAP  

Tên,  địa  chỉ  và  số  điện  thoại  phải  
nhất  quán  trên  tất  cả  các  trích  dẫn  

kỹ  thuật  số.

Trích  dẫn  (Ci)  được  thiết  lập  và  chính  xác.  Điều  này  bao  gồm  tính  nhất  quán  của  NAP  (NAP)  trên  các  nền  tảng  và  trang  web  trích  
dẫn  cũng  như  hồ  sơ  GMB  (GMB)  hoàn  chỉnh  -  bao  gồm  việc  chọn  các  danh  mục  phù  hợp,  luôn  cập  nhật  danh  sách  và  thường  xuyên  tham  

gia  vào  danh  sách  của  bạn.  Tất  nhiên,  một  yếu  tố  chính  của  danh  sách  Google  Doanh  nghiệp  của  tôi  là  Đánh  giá  (REV).  Điều  quan  trọng  không  
chỉ  là  có  chiến  lược  thu  hút  đánh  giá  từ  khách  hàng  của  bạn  mà  còn  phải  đảm  bảo  bạn  đang  đặt  câu  hỏi  phù  hợp  để  nhận  được  từ  khóa  trong  
những  đánh  giá  đó.  Thêm  vào  đó,  điều  quan  trọng  là  phải  trả  lời  những  đánh  giá  đó  -  cho  dù  chúng  tốt  hay  xấu.

Với  SEO  địa  phương,  chúng  tôi  biết  chìa  khóa  để  hiển  thị  trong  gói  bản  đồ  địa  phương  là  tập  trung  vào  Vị  trí  (Lc)  và  đảm  bảo

CiLc

GMB

NGỦ  TRƯARv
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XUẤT  BẢN
và  xuất  bản  mang  đến  một  cơ  hội  và  thách  thức  duy  nhất  khi  nói  đến  SEO.  Một  trang  web  xuất  bản  thường  xuyên

Cuối  cùng,  với  việc  xuất  bản  và  đăng  ký,  các  công  cụ  tìm  kiếm  khuyên  bạn  nên  có  một  bộ  lấy  mẫu  linh  hoạt  (Fs)  dẫn  đầu.  Nếu  tin  tức  
của  bạn  không  được  đăng  ký,  hãy  thử  nghiệm  đo  sáng  để  thu  hút  độc  giả  và  cung  cấp  cho  họ  các  bài  báo  miễn  phí.

tạo  ra  số  lượng  lớn  nội  dung  mỗi  ngày  nên  điều  quan  trọng  là  Lưu  trữ  (Av)  phải  theo  thứ  tự.  Kho  lưu  trữ  mạnh  mẽ,  được  tối  ưu  hóa  

tốt  đóng  vai  trò  là  trụ  cột  nội  dung  trong  ngành  hoặc  lĩnh  vực  phù  hợp  của  bạn.  Tin  tức  cũng  được  hưởng  lợi  từ  các  khoản  đầu  tư  vào  Tin  bài  

hàng  đầu  (Ts)  và  Khám  phá  (Dc).  Tối  ưu  hóa  trang  web  của  bạn  để  hiển  thị  trong  Tin  bài  hàng  đầu  có  thể  là  mỏ  vàng  về  lưu  lượng  truy  cập  không  phải  trả  

tiền  cho  các  nhà  xuất  bản  và  nguồn  cấp  dữ  liệu  Khám  phá  của  Google  cá  nhân  hóa  tin  tức  cho  người  đọc.  Điều  này  có  nghĩa  là  nhiều  khách  truy  cập  trang  

web  đủ  điều  kiện  sẽ  ở  lại  trang  web  của  bạn  và  quay  lại  sau  đó.  Một  yếu  tố  quan  trọng  khác  để  hiển  thị  trong  các  tính  năng  này  là  Yêu  cầu  hình  ảnh  (Ir).

Tin  tức

Mỗi  trang  tin  tức  được  yêu  cầu  bao  gồm  ít  nhất  một  hình  ảnh  để  hiển  thị  trong  các  kết  quả  tìm  kiếm  tin  tức  được  đề  cập  ở  trên.  
Hình  ảnh  phải  rộng  ít  nhất  1200  pixel  nếu  chiều  cao  là  800px.
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CÂU  CHUYỆN  HÀNG  ĐẦU  Việc  

tối  ưu  hóa  trang  web  của  bạn  để  hiển  thị  trong  

Tin  bài  hàng  đầu  có  thể  là  mỏ  vàng  về  lưu  lượng  

truy  cập  không  phải  trả  tiền  cho  các  nhà  xuất  bản.

KHÁM  PHÁ  Nguồn  

cấp  dữ  liệu  Khám  phá  của  Google  cá  nhân  hóa  tin  

tức  cho  người  đọc.  Điều  này  có  nghĩa  là  nhiều  

khách  truy  cập  trang  web  đủ  điều  kiện  hơn.

LƯU  TRỮ  Lưu  trữ  

mạnh  mẽ,  được  tối  ưu  hóa  tốt  đóng  vai  

trò  là  trụ  cột  nội  dung  trong  ngành  của  bạn.

LẤY  MẪU  LINH  HOẠT  Nếu  tin  tức  của  

bạn  nằm  trong  diện  đăng  ký,  hãy  thử  

nghiệm  với  đo  sáng  và  khách  hàng  tiềm  năng.

YÊU  CẦU  HÌNH  ẢNH  Mỗi  trang  

được  yêu  cầu  bao  gồm  ít  nhất  một  hình  ảnh.  

Hình  ảnh  phải  rộng  ít  nhất  1200  pixel  nếu  chiều  

cao  là  800px.

Av Fs

Dc

Ts

Ir
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XUẤT  BẢN

+3

+4

+3

+4

+2

Machine Translated by Google



ECOMMERCE

ECOMMERCE

ECOMMERCE

ECOMMERCE

ECOMMERCEECOMMERCE

Đảm  bảo  rằng  các  trang  sản  phẩm  quan  trọng

không  bị  bỏ  quên  và  ngăn  chặn  các  cấu  trúc  

trang  web  sâu  không  cần  thiết  trong  khi  cung  

cấp  trải  nghiệm  người  dùng  tích  cực.
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Mô  tả  sản  phẩm  nên Bao  gồm  dữ  liệu  có  cấu  trúc  cho

URL

MÔ  TẢ  SẢN  PHẨM

NGÀNH  KIẾN  TRÚC

DỮ  LIỆU  CÓ  CẤU  TRÚC

TRUNG  TÂM  MERCHANT TẠP  CHÍ

nhưng  dễ  hiểu.

hiển  thị  trong  tìm  kiếm  của  Google.

phải  chi  tiết  và  kỹ  lưỡng,

Quản  lý  cách  khoảng  không  quảng  cáo  của  bạn

sản  phẩm,  ưu  đãi  và  đánh  giá.

Kiến  trúc  Sản  phẩm  (Tại)  của  bạn  cần  phải  trực  quan  và  giúp  người  mua  dễ  dàng  tiếp  cận  những  gì  họ  cần.  Điều  này  bao  gồm  việc  
đảm  bảo  các  trang  danh  mục  được  tối  ưu  hóa  và  có  một  chiến  lược  toàn  diện  để  bao  gồm  sản  phẩm,  mfg.,  Danh  mục  và  các  từ  khóa  
thông  tin  lớn  hơn.  Tương  tự  như  vậy,  Đánh  trang  (Pg)  nên  được  xem  xét  trong  SEO  thương  mại  điện  tử:  Đảm  bảo  rằng  các  trang  
sản  phẩm  quan  trọng  không  bị  bỏ  sót  và  ngăn  chặn  các  cấu  trúc  trang  web  sâu  không  cần  thiết  đồng  thời  cung  cấp  UX  tích  cực.

Của  chúng  ta

Một  chiến  lược  SEO  thương  mại  điện  tử  tốt  sẽ  bao  gồm  việc  trở  thành  một  phần  của  Merchant  Center  (Mc)  của  Google  để  quản  lý  
cách  khoảng  không  quảng  cáo  của  bạn  hiển  thị  trong  tìm  kiếm  sản  phẩm  của  Google.  Điều  quan  trọng  nữa  là  người  làm  SEO  phải  đảm  bảo  
cấu  trúc  URL  (URL)  dễ  đọc  và  cho  người  mua  biết  họ  đến  từ  đâu  trên  trang  web.  Ví  dụ:  cấu  trúc  URL  company.com/category/product/  dễ  
điều  hướng  hơn  nhiều  so  với  cấu  trúc  URL  có  SKU  và  các  phần  tử  chỉ  hữu  ích  cho  công  ty.  Tóm  lại,  hãy  làm  cho  cấu  trúc  URL  của  bạn  
thân  thiện  với  người  dùng.  Cuối  cùng,  điều  quan  trọng  là  phải  cập  nhật  Dữ  liệu  có  cấu  trúc  (Sd)  cho  các  sản  phẩm,  ưu  đãi  và  đánh  giá

kết  quả  tìm  kiếm.  Mô  tả  Sản  phẩm  (Pd)  của  bạn  phải  chi  tiết  và  kỹ  lưỡng  nhưng  phải  dễ  hiểu.  Tuy  nhiên,  
quan  trọng  nhất,  chúng  phải  là  duy  nhất.  Đừng  chỉ  sử  dụng  nội  dung  của  nhà  sản  xuất!

niche  mới  cuối  cùng  là  thương  mại  điện  tử.  Xếp  hạng  trong  trang  bán  lẻ  có  thể  khác  nhiều  so  với  xếp  hạng  một  trang  "thông  thường"  trong

Mc

Sd

Tại

Pd

URL

Pg

Kiến  trúc  sản  phẩm  nên

họ  đến  từ.

đọc  và  cho  người  mua  biết  ở  đâu

dễ  dàng  tiếp  cận  những  gì  họ  cần.

trực  quan  và  cung  cấp  cho  người  mua

Đảm  bảo  cấu  trúc  URL  dễ  dàng
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và  công  nghệ  cũng  như  chính  xác  trong  tiếp  thị  tìm  kiếm.  Những  yếu  tố  nào  sẽ  được  khám  phá  trong  năm  tới?  Chúng  ta  sẽ  thấy.

Ngoài  các  bài  viết  của  đội  ngũ  biên  tập  viên,  Search  Engine  Land  có  các  bài  viết  do  các  chuyên  gia  chủ  đề  trên  tất  cả  các  lĩnh  
vực  tiếp  thị  kỹ  thuật  số  đóng  góp,  chứa  đầy  các  mẹo,  chiến  thuật  và  chiến  lược  thực  tế  để  chạy  các  chương  trình  tiếp  thị  thành  
công.  Tất  cả  các  trang  web  đều  được  xuất  bản  bởi  Third  Door  Media,  công  ty  cũng  sản  xuất  Digital  Marketing  Depot,  trung  tâm  
nghiên  cứu  của  chúng  tôi  dành  cho  các  nhà  tiếp  thị  kỹ  thuật  số  và  chuỗi  hội  nghị  Search  Marketing  Expo  -  SMX  và  MarTech.

trợ  giúp  trực  quan  đầu  tiên  mà  bạn  sử  dụng  khi  cố  gắng  vạch  ra  chiến  lược  SEO  cho  các  thuộc  tính  bạn  sở  hữu  hoặc  quản  lý.  Nhưng,  như  

một  lời  nhắc  nhở,  chúng  ta  hãy  đồng  ý  rằng  những  gì  nổi  lên  ngày  hôm  nay  sẽ  là  nền  tảng  cho  ngày  mai.  Đó  là  trường  hợp  trong  khoa  học

https://twitter.com/sengineland

các  nền  tảng  được  các  nhà  tiếp  thị  tìm  kiếm  sử  dụng  để  tiếp  cận  người  tiêu  dùng  và  những  người  ra  quyết  định  kinh  doanh  trực  tuyến.

Search  Engine  Land  là  một  ấn  phẩm  hàng  ngày  hàng  đầu  bao  gồm  tất  cả  các  khía  cạnh  của  ngành  tiếp  thị  tìm  kiếm,  phục  vụ

Và  bạn  đã  có  nó,  khoa  học  -  và  nghệ  thuật  -  của  SEO,  đã  được  giải  mã,  Chúng  tôi  hy  vọng  Bảng  tuần  hoàn  SEO  phục  vụ  bạn  cũng  như

các  nhà  tiếp  thị  tìm  kiếm  là  ấn  phẩm  chị  em  của  nó,  MarTech,  cung  cấp  thông  tin  và  hiểu  biết  sâu  sắc  cho  các  nhà  tiếp  thị  kỹ  thuật  số.  Tin  

tức  hàng  ngày  đưa  tin  bao  gồm  những  câu  chuyện  nóng  hổi,  xu  hướng  trong  ngành,  thông  báo  về  tính  năng  và  những  thay  đổi  của  sản  phẩm  thành  phổ  biến

https://www.linkedin.com/company/search-engine-land

PHẦN  KẾT  LUẬN

Tìm  hiểu  thêm  tại  searchhengineland.com.

GIỚI  THIỆU  VỀ  ĐẤT  ĐỘNG  CƠ  TÌM  KIẾM

https://www.facebook.com/searchengineland

©  2021  THIRD  DOOR  MEDIA,  INC.

Machine Translated by Google

https://twitter.com/sengineland
https://www.linkedin.com/company/search-engine-land
http://searchengineland.com
https://www.facebook.com/searchengineland


Machine Translated by Google


