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TỔNG QUAN KIẾN THỨC OFFPAGE 

A. MỤC TIÊU: 

 Thực hiện được các lệnh để trong SEO nhằm đưa thứ hạng website Top 

Google. 

 Phân tích đối thủ và nghiên cứu chiến lược SEO riêng biệt cho từng dự án 

SEO 

 Đánh giá được yếu tố tổng quan có ảnh hưởng đến SEO 1 cách trực tiếp và 

gián tiếp: Email Marketing + Adwords + Hành vi người tiêu dùng + 

Youtube Marketing + Sự tác động của các sự kiện do doanh nghiệp tổ chức 

B. RÀ SOÁT: Kiểm tra Onpage lần cuối trước khi  tác động Offpage vì nếu không 

kiểm tra chuẩn việc Onpage khi tiến Hành Offpage ( Offpage không khác gì 

Marketing tiếp thị đến khách hàng. Khi tiếp thị đến khách hàng sẽ có những đánh 

giá, nếu không lường trước được những đánh giá đó bạn sẽ có những bình luận không 

tốt -> Ảnh hưởng đến thương hiệu bạn ). 

C. NỘI DUNG 

 

Mô hình tổng thể SEO OFFPAGE 

 

OFFPAGE “ Tối ưu hóa ngoài trang website “: là thuật ngữ mô tả công việc link-building 

(xây dựng liên kết) trỏ tới website của mình 
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OFFPAGE để lên Top: Content + Traffic + Backlinks ( Nói 1 cách dễ hiểu để đưa thứ hạng 

website lên trang 1 Google chỉ cần làm tốt Onpage, trong onpage quan trọng nhất là nội 

dung + rải backlink quảng cáo trên các Forum + website vệ tinh + thuê backlink trỏ link về 

website = lên Top Or có thể kết hợp Onpage “ Nội dung “ +  traffic “ Adwords + Sự kiện 

+ nổi tiếng của doanh nghiệp tạo ra “ = Lên Top 

TỔNG HỢP:  

 

 

 

Ghi chú:  

 Backlink là dạng bài post “ Copy sau đó dán lên diễn đàn – sửa 160 ký tự đầu tiên 

or tự viết “. Nếu ở diễn đàn thường thì sửa 160 ký tự là được còn nếu ở diễn đàn nổi 

tiếng có lượng truy cập thường xuyên “ 5giay.vn or chotot.vn… “ nên viết 100% -

> Cuối cùng là bôi đen từ khóa cần seo trỏ về đúng url cần SEO lên top ( Bôi đen 

từ khóa cần SEO và tạo link tự nhiên trỏ về ). 

 Banklink có thể lấy link từ các mạng xã hội trỏ về ( Ưu điểm có traffic tốt – khuyết 

điểm: Link nofollow ).  

 Backlink lấy từ site vệ tinh: Dạng thiết kế 1 web riêng biệt không thuộc site chính 

sau đó gắn link trỏ về. 

Các vị trí đặt link trỏ về site chính:

 

Text link được đặt tại header 

ONPAGE + BAKLINK = LÊN TOP 

ONPAGE + TRAFFIC = LÊN TOP 
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Link đặt dạng ảnh bên Slide Bar 

 

Texlink được đặt trong nội dung bài viết

 

 

Text link được đặt tại Footer 

 Backlink nên xây dựng dạng hệ thống:  
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Ví dụ:  

Từ diễn đàn trỏ về vệ tinh -> site chính 

Từ bài đăng diễn đàn “ 5giay.vn, chotot.vn “ vừa trỏ về vệ tinh, đồng thời trỏ về site chính 

… 

Tùy mỗi dự án có cách bố trí hệ thống backlink cho đúng ( Dựa trên kinh nghiệm ) 

 Social 

Để quá trình Ranking được tốt hơn bạn cần có nhiều traffic và Social là kênh vô cùng tốt 

để bạn kéo được lượng lớn traffic về trang web của mình. 

 

Cách viết quảng cáo trên Face. Nên sử dụng icon để tạo được thu hút. Vì Facebook là 

MXH. 
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Chi tiết: https://www.facebook.com/nhoninhthuan.nhobamoi/posts/971734689580955 

 

Cuối bài viết có thể đặt link trỏ về. 

Ngoài ra có thể ứng dụng cách viết này trên các MXH khác. 

D. Kiểm tra trong quá trình SEO OffPAGE: 

 

 

 Trong quá trình SEO cần quan sát lượng truy cấp websiste và luồng khách hàng vào 

như thế nào để có những chiến lược SEO phù hợp. 

 Khách hàng đang ở vị trí địa lý nào tìm kiếm từ nào nhiều nhất 

 Khách hàng đang dùng thiết bị nào để tra cứu từ khóa nhiều nhất ở sản phẩm và 

dịch vụ mình đang bán 

 Tạo ra được chiến lược phù hợp. 

https://www.facebook.com/nhoninhthuan.nhobamoi/posts/971734689580955
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 Trong quá trình SEO khó tránh khỏi sự tấn công của đối thủ vì thế cần đến Google 

webmaster để kiểm tra có bị đổi thủ tấn công hay không 

 Dùng Google Webmaster để khai báo với Google “ Submit “. 

 Google webmaster còn có thể giúp bạn gửi thư đến Google nhằm xác định hay kiểm 

tra lỗi ở website khi bị đối thủ tấn công or bị nhiễm 1 cách tự nhiên 

 Google webmaster giúp bạn giải thoát những lúc nguy hiểm nhất. Hơn 90% SEOer 

đều bí khi bị đối thủ tấn công. 

Khi rà soát trên Google webmaster tool và Google analyst nếu cả 2 đều tốt thì Offpage tiếp 

tục ( Nhưng tỉ lệ tiếp tục thấp đa phần đều quay lại Onapage ).  

 Để nắm được tiến độ dự án đơn giản bạn chỉ cần tính toán thời gian để hoàn thành 

toàn bộ số lượng bài viết phù hợp với dự án. Nếu muốn tính toán thành công đều 

nhờ đến 2 công cụ: GA và GWT 

Ví Dụ: 

+ Bạn cần 1000 bài vậy bạn sẽ viết trong bao lâu? Giả sử mỗi ngày bạn viết được 10 bài 

để hoàn thành 1000 bài bạn cần 100 ngày (3,5 tháng) để hoàn thành quy trình seo. 

+ Số lượng Link cần thiết để Ranking ví dụ 1 bài cần 10 link ===> Bạn cần có 10.000 

Backlink 

(Mỗi ngày bạn phải làm 100 Link thì mới kịp tiến độ dự án trong 3,5 tháng) 
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E. NGHIÊN CỨU VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC 

 Tự nghiên cứu: www.moz.com + www.huynhhuuphuoc.com + seo.edu.vn + 

www.inet.edu.vn đọc và tự nghiên cứu thuật toán 

 Tham gia OffSEO: Nghe các người có kinh nghiệm thành công trong SEO chia sẻ 

 Cà phê cùng những người trong ngành để bổ sung kiến thức 

 … 

 Học ở đâu cũng được – bổ sung kiến thức ở đâu cũng được – nghiên cứu sao cũng 

được. Nhưng có sự lý luận đưa vào chứng minh khi đó kiến thức mình đang nắm sẽ 

tự tin ứng dụng. 

Kết luận: Ứng dụng là số 1 

 

 

Chúc các bạn thành công! 

http://www.moz.com/
http://www.huynhhuuphuoc.com/
http://www.inet.edu.vn/


TỔNG QUAN KIẾN THỨC OFFPAGE 
 

Page. 8 

Tác giả: Ths. Huỳnh Hữu Phước 
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