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Được cập nhập liên tục

01 YOUTUBE
Có thể tới đây bạn nghĩ rằng, tôi sẽ hướng dẫn bạn lấy backlinks từ proﬁle
youtube hay đặt backlinks trong video như hình bên dưới
Nooooo…
Bạn biết đấy, những loại links ở proﬁle hay video youtube chỉ là Nofollow
backlinks thôi. Điều tôi sắp chỉ cho bạn là lấy backlinks DOFOLLOW từ youtube nhưng bạn chỉ làm nó trong một nốt nhạc.
HÀO HỨNG CHỨ?
Đây là dạng backlinks tôi vừa đặt trên youtube
https://www.youtube.com/redirect?q=https://gtvseo.com

Bạn thấy chứ, dofollow backlinks trỏ về gtvseo.com đấy!
Việc cần làm duy nhất của bạn bây giờ là ở URL tôi ghi trên, bạn chỉ cần thay
Https://gtvseo.com thành URL bạn muốn đi backlinks về là được.
Ví dụ như tôi muốn một backlinks về bài viết quy trình SEO của tôi. Việc tôi cần
làm bây giờ chỉ cần thay URL đó thành
https://www.youtube.com/redirect?q=https://gtvseo.com/quy-trinh-seo
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Nhưng ở đây sẽ có 2 điều khó đó là:
Bạn không được làm dụng nó quá nhiều, hãy dùng nó ở một số URL bạn muốn
SEO chủ đạo thôi, không thì phản tác dụng đấy!
Cho Google biết URL trên, bởi vì nếu như bạn không cho Google biết URL Youtube
trên tồn tại thì Google sẽ không tính nó tồn tại đâu. Cách tôi thường làm đó là cầm
URL này lên trên các blog rồi comment links này lại, hoặc là lên các diễn đàn rồi
đặt các backlinks trỏ về URL Youtube này để Google có thể index chúng.

02 ALEXA LINKS
Đây là một dạng backlinks mà tôi chưa bao giờ chia sẻ trên các Blog hay Vlog cả
và sự thực nó là một backlinks dofollow với DA = 100 rất mạnh mẽ tới website của
bạn (tôi nghĩ chắc bạn cũng hẳn đã biết Alexa là gì rồi)
Cách tạo khá đơn giản nhưng cũng tốn kém chút đỉnh (20$), bạn chỉ cần làm theo
hướng dẫn hình dưới

Lúc này, bạn nhớ tạo account rồi xác nhận qua email một lần nhé.
Bước tiếp theo là click vào “certify your site” khi bạn đang trên giao diện điều khiển
dashboard của nó.
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Tiếp đó chèn vào code và làm như hướng dẫn của Alexa

Sau khi xong thì bạn chờ khoảng 4h - 24h để Alexa xác nhận và lúc này bạn có thể
đặt backlinks rồi nhé.
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Bạn đặt backlinks theo các bước sau đây:
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Vậy là xong rồi nhé, bạn có thể kiểm tra lại bằng cách vô Alexa trang của bạn
(https://www.alexa.com/siteinfo/domaincuaban.com), sau đó kéo xuống phần site
info, bạn sẽ thấy ngay backlinks này.
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EBAY

À, điều bạn cần làm lúc này rất dễ, đó là vào community.ebay.com, tạo một
account sau đó ở bên trong phần Setting của bạn, bạn sẽ được “cho phép” đặt một
backlinks dofollow
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Lúc này backlinks của bạn sẽ là dofollow với anchor text là View listing ở trên trang
cá nhân Ebay bạn nhé.

Sau khi đặt backlink
xong, bạn phải nhớ một
điều là phải cho nó index
để backlinks có hiệu
nghiệm nhé (áp dụng
cách làm giống Youtube
ở trên).
Rất tuyệt phải không
nào! Chúng ta đi đến
bước tiếp theo thôi.

06

04 YÊU CẦU CHÈN LINK KHI TRÍCH DẪN THƯƠNG HIỆU
Một điều mà bất cứ người làm marketing nào cũng muốn khi ai đó nhắc đến
thương hiệu, chính là chèn backlink trỏ về domain website của họ. Và chắc chắn
là bạn cũng vậy!
Nếu ai đó đề cập đến thương hiệu của bạn nhưng không trỏ liên kết đến trang của
bạn, đó là một cơ hội để bạn kiếm được một backlink.
Họ đã biết đến bạn, vì vậy bạn sẽ dễ tiếp cận và hỏi nếu họ chèn liên kết bạn vào
nữa.
Vậy làm thế nào để biết được khi có ai đó đề cập đến thương hiệu của bạn?
Chỉ cần thiết lập một cảnh báo trên công cụ Ahrefs; bạn sẽ nhận được email thông
báo bất cứ khi nào thương hiệu bạn được đề cập đến. Cách thiết lập cảnh báo như
sau:
Alerts > Mentions > Add alert > nhập tên thương hiệu của bạn vào ô tìm kiếm > set
frequency > Add
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Chú ý: Thật sự không đơn giản để yêu cầu ai đó chèn link tới bạn. Lúc này cần một
chút tinh tế khi bạn viết mail cũng như xem xét trường hợp nào nên gửi yêu cầu.
Trường hợp 1: Những website không chèn link ở post này nhưng lại có link ở
những post khác rồi, thì lúc này bạn không cần phải yêu cầu họ chèn link nữa đâu.
Trường hợp 2: Bạn chỉ nên yêu cầu chèn link ở những nơi phù hợp. Ý tôi ở đây là,
đôi khi bạn sẽ được đề cập ở những bài báo có nội dung không phù hợp với hình
ảnh thương hiệu của mình. Lúc này, bạn cũng nên bỏ qua, đừng chỉ vì lợi ích SEO
không thôi, hình ảnh thương hiệu mới là thứ cần ưu tiên hàng đầu.
Trường hợp 3: ví dụ nếu một bài báo đề cập đến nhiều loại nước uống có gas bao
gồm: Pepsi, Coca cola, Sprite, Miranda…Khi bạn yêu cầu họ đặt link đến Miranda (là
thương hiệu của bạn) thì tác giả bài báo này cũng cần phải link đến nhiều thương
hiệu còn lại nữa. Có vẻ tốn nhiều thời gian và không thật sự cần thiết, tác giả bài
viết sẽ từ chối chèn link cho bạn. Lúc này bạn đừng gửi yêu cầu nhé vì nếu có gửi
thì chỉ tốn thời gian và công sức của bạn thôi. Và nhiều khả năng, tác giả bài viết
sẽ không có ấn tượng tốt về bạn.

05 CÁCH LẤY BACKLINKS TỪ GOOGLE CLOUD
Google Cloud là một backlink dofollow trên nền tảng HTML. Bạn cứ tưởng tượng
được một backlinks bài viết từ chính Google thì nó sẽ hiệu quả như thế nào?
Bên dưới là video tôi hướng dẫn chi tiết quá trình triển khai Google Cloud backlinks này. Bạn có thể xem nó tại đây

06 CHIA SẺ TRÊN AUDIO SHARING SITE
Có thể bạn chưa nghe nói hoặc ít ai nhắc đến kĩ thuật lấy backlink từ các trang
chia sẻ audio. Thật đáng tiếc nếu bạn không thử, vì đây là thực sự là nguồn backlink rất dễ dàng để lấy được. Những trang chia sẻ audio có điểm DR (domain
authority) rất cao có thể phần nào truyền sức mạnh đến website của bạn.
Ví dụ như các trang chia sẻ audio nổi tiếng này: BandCamp.com (DR 80); Reverbnation.com (DR 75); Noisetrade.com (DR 63); YourListen.com (DR 60);
Sutros.com (DR 53)…
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Tất cả những gì bạn cần làm là:
Tạo một đoạn audio ngắn (nên là về âm nhạc). Bạn có thể sử dụng phầm mềm
Vocaroo để thu âm từ trình duyệt web và xuất ra ﬁle .mp3
Tạo account trên các trang website chia sẻ audio chất lượng cao như trên.
Upload đoạn audio lên và chèn đường link website bạn vào phần proﬁle. Thế là
bạn đã có được 1 backlink do-follow
Cho dù bạn không phải là một ca sĩ tài năng bạn vẫn có thể sử dụng kĩ thuật này.
Chỉ cần nhấn “record” thu âm giọng hát ngẫu hứng hoặc 1 đoạn beat-box bất kì;
upload nó lên rồi lấy link về. Quá dễ dàng!
Những ﬁle audio này hiếm khi có người nào nghe lắm, nên bạn không cần sợ lỡ có
đoạt giải Grammy Âm nhạc đâu.
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07 LINK TỪ NHỮNG WEBSITE LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ WEBSITE
Tương tự như nguồn backlink từ những site chia sẻ audio, backlink từ những website feedback cũng cực kì lợi hại vì những website này có chỉ số domain rating khá
cao. Ví dụ: Criticue.com (DR 50); SuggestionBox.com (DR 46); BounceApp.com
(DR 54)

Những website feedback này hoạt động theo phương thức 1-đổi-1. Nghĩa là bạn sẽ
gửi tên domain website bạn lên những site này và sẽ nhận được những ý kiến
phản hồi về giao diện thiết kế website bạn.
Nhưng trước khi nhận được feedback về mình, bạn được yêu cầu gửi feedback
cho những website khác trước. Những phản hồi này chủ yếu thiên về phần thiết
kế thẩm mĩ của website và ấn tượng ban đầu của bạn khi trải nghiệm website.
Cách thức bạn lấy backlink như sau:
Tạo account trên những feedback website. Gửi URL domain website lên, kèm theo
ảnh chụp màn hình website bạn.
Gửi review, feedback cho những website khác mà bạn thích trước.
Sau đó nhận phản hồi từ cộng đồng này về trang web của.
Backlink của bạn sẽ tự động được tạo
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Điểm ấn tượng ở những website feedback này là bạn không những lấy được backlink miễn phí, mà bạn còn nhận được những phản hồi, ý kiến đóng góp thực tế từ
cộng đồng bao gồm các nhà thiết kế web chuyên nghiệp, các chủ doanh nghiệp
khác.
Điều này giúp cải thiện UX/UI của website. Bạn có thể nhận được bao nhiêu feedback cũng được, miễn là bạn review càng nhiều website khác trước đó. Các feedback được kiểm duyệt kĩ càng trước khi công bố trên site để tránh tình trạng
spam.

08 WEB DIRECTORY THEO ĐỊA PHƯƠNG
Mặc dù đây là một backlinks nofollow tới website của bạn, nhưng nó sẽ giúp bạn
rất nhiều đấy, ví dụ như:
Giúp bạn lên top Google maps ở các từ khóa SEO – bởi vì đây là một dạng citation
backlinks, để lại thông tin địa chỉ công ty bạn trên danh bạ khiến google có thêm
một thông tin xác nhận rằng bạn thật sự đang ở đấy, từ đó nhận được sự tin tưởng
hơn từ google
Đa dạng nền tảng backlinks và anchor text
Cách bạn tạo dựng rất dễ, chỉ cần lên google và search “trang vàng”, “trang vàng
việt nam”… Rồi sau đó gửi thông tin website của bạn trên đây và chờ họ duyệt, thế
là bạn đã có một backlinks mạnh rồi đấy!
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09 PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ
Hãy tưởng tượng như thế này, giả sử như với mỗi đối thủ khi bạn phân tích, bạn
kiếm được trung bình ít nhất 10 domains để đi backlinks thì nó sẽ như thế nào??
Bây giờ bạn phân tích 2 trang đầu (tổng 20 đổi thủ) thì bạn đã kiếm được 200
domains để đi backlinks rồi.
Một con số rất khủng khiếp phải không?
Con số trên thực chất rất dễ để đạt được, bởi vì bất kì đối thủ nào lên top (nhất là
ở những thị trường càng cạnh tranh) thì họ sẽ đi khá nhiều backlinks về, có những
backlinks chỉ tốn công sức cũng có những backlinks họ sẽ chi tiền hoặc có những
backlinks là do hệ thống của họ.
Việc của bạn làm là hãy tìm những backlinks đối thủ đi mà chỉ mất công sức họ
hoặc “chịu chi” một chút tiền để lấy backlinks và bạn sẽ có những backlinks đã
giúp đối thủ bạn lên top ở vị trí hiện tại rồi ;)
Cách làm rất đơn giản, chỉ cần bỏ tên domains đối thủ đứng top google của bạn
vào.
Sau đó chọn backlinks

Lúc này bạn hãy kiểm tra xem từng dạng backlinks nào bạn có thể lấy được
(thường là diễn đàn, blog comment, backlinks từ các blog).

12

Một thủ thuật nho nhỏ là nếu như bạn thấy con số backlinks từ một domains quá
nhiều (hình dưới) thì nên bỏ nhé. Vì thường đây là backlinks từ hệ thống website
của họ.
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BLOG COMMENT TRÊN NHỮNG TRANG CÙNG CHỦ ĐỀ

Mặc dù backlink từ blog comment là “no-follow” nhưng sẽ giúp dung hòa tỷ lệ tự
nhiên cho các backlink do-follow (một số sẽ là dofollow).
Quan trọng hơn thảy, nó giúp cho trang web của bạn có nhiều backlinks liên quan
hơn, nhìn tự nhiên hơn khi website của bạn được đa dạng các nguồn backlinks
Để có được những nguồn backlinks tới từ các trang uy tín, liên quan thì bạn hãy
làm theo hướng dẫn sau đây Link hướng dẫn
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11

ĐĂNG TUYỂN THỰC TẬP SINH TRÊN NHỮNG WEBSITE .EDU

Trên các diễn đàn SEO, có nhiều bài viết về cách lấy backlink .edu mà bạn có thể áp
dụng. Đối với cá nhân tôi, cách tôi vẫn hay làm nhất là kết hợp việc tuyển thực tập sinh
để lấy backlink.
Hiện nay có rất nhiều trường đại học khuyến khích việc liên kết với các doanh nghiệp
để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên của họ. Do đó, bất cứ khi nào có nhu cầu tuyển
dụng, tôi sẽ gửi email thông tin tuyển dụng của mình đến Phòng Đào Tạo hoặc Phòng
Công tác sinh viên của các trường.
Kết quả rất khả quan khi các trường đại học sẵn sàng đăng tải thông tin tuyển dụng
này lên website của họ. Tất nhiên có kèm theo địa chỉ website của công ty để sinh viên
tham khảo.
Việc bạn cần làm như sau:
Chuẩn bị nội dung mô tả công việc cho vị trí cần tuyển dụng, kèm theo thông tin về
công ty và địa chỉ website
Tìm kiếm email Phòng Đào Tạo hoặc Phòng Công tác sinh viên của các trường đại học
theo cú pháp: Phòng đào tạo + tên trường; phòng công tác sinh viên + tên trường. Bạn
cũng có thể liên hệ qua Fanpage của các trường để hỏi về thông tin này.
Gửi email liên hệ và chờ đợi kết quả phản hồi. Nếu thông tin của bạn được đăng tải,
hiển nhiên bạn sẽ nhận được những backlink .edu chất lượng.
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GUEST POST

Guest post hay guest posting hiểu đơn giản là chúng ta có một nội dung sản phẩm,
bài chia sẻ độc đáo muốn đăng tải lên một website khác cùng lĩnh vực hoặc đơn giản
là một website uy tín có nhiều lượng truy cập.
Hiện tại ở Việt Nam, thuật ngữ / hình thức này không được mọi người biết tới và sử
dụng nhiều nhưng trên thế giới thì rất phổ biến. Bài guest post phải có nội dung duy
nhất, chưa được đăng tải trước đó bao giờ.
Ví dụ điển hình là GTV SEO chúng tôi vẫn nhận guest post, nhưng bài chất thì mới
được duyệt và đăng tải nhé ;)

Có 2 lợi ích chính mà bạn sẽ đạt được khi làm Guest post:
Đối với thương hiệu: tăng độ phủ sóng của thương hiệu cá nhân/ công ty, tổ chức qua
các trang web có độ uy tín và trafﬁc cao.
Đối với SEO: có được những backlink rất tốt và liên quan về website của bạn cũng như
một lượng trafﬁc không hề nhỏ tới website, giúp ích cho SEO. Đây cũng là một hình
thức white hat seo rất hiệu quả.
Điều đầu tiên bạn cần làm là tìm kiếm cơ hội để đăng được guest post trên những
trang web có nội dung cùng ngách với bạn, có đối tượng độc giả thích thú với chủ đề
website bạn. Và tốt nhất là chủ những website này có tương tác tốt trên mạng xã hội.
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Cách dễ nhất để tìm cơ hội là sử dụng mối quan hệ trong ngành, giúp bạn tiếp cận
đến chủ các website. Hoặc sử dụng các công thức sau để tìm kiếm những trang có mở
đăng kí guest post: keyword + guest post, keyword + đăng kí guest post; keyword +
guest blogging…
Sau đó, bạn sẽ phải tốn một ít thời gian tạo mối quan hệ với các trang này trước khi
gửi thành công bài post. Bạn nên dành 1, 2 tuần đầu để bình luận về các bài đăng mới
nhất của họ. Ấn tượng hơn, bạn có thể share các bài đăng trên Fanpage của họ để trở
thành một độc giả thân thiết của website đó.
Tiếp theo, cần đọc kĩ các quy định đăng guest post của từng website trước khi bạn
nhấn nút gửi email đến họ. Vì có những website không cho phép bạn chèn backlink
trong bài viết, mà chỉ được chèn trong phần “Bio – thông tin tác giả” và những yêu cầu
khác như độ dài bài viết, số lượng hình ảnh…Hãy chắc rằng bạn đọc kĩ và làm theo quy
định nhé!
Hãy chuẩn bị nội dung bài viết với một chủ đề độc đáo mà website bạn muốn đi guest
post chưa có hoặc có rất ít thông tin. Chắc chắn chủ website sẽ rất muốn đăng thông
tin của bạn vì bạn đã cung cấp thêm thông tin giá trị cho website họ.
Bây giờ bạn có thể gửi 1 email đến chủ website rồi đấy. Trong email này, hãy nhớ viết
sơ lược một số ý chính về bài viết của bạn, lý do bài viết của bạn độc đáo để tạo sự thu
hút. Sau cùng, thường xuyên theo dõi tiến độ trả lời của chủ website và bổ sung thêm
những yêu cầu sửa chữa bài viết đến khi bài viết của bạn được đăng tải.
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LINK CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI

Link mạng xã hội là link rất dễ lấy, bao gồm các trang Facebook, Instagram… Nó giúp
website đa dạng nguồn backlinks cũng như các dạng anchor text khác nhau.
Hơn hết, bạn biết đấy, một doanh nghiệp khi họ mới bắt đầu lập website và kinh
doanh trên mạng, thì điều tự nhiên nhất sẽ là tạo dựng các trang mạng xã hội (Vd:
Facebook Fanpage) vì vậy những backlink sẽ rất tự nhiên và giúp cho được sự tin
tưởng của google hơn.
Cuối cùng, nếu như bạn làm đúng cách, nó sẽ hỗ trợ cho bạn một phần “không hề
nhỏ” trong việc thúc đẩy thứ hạng google maps bạn lên đấy!
Hãy xem cách tôi sử dụng chúng để thống trị Google Maps nhé. Link cách sử dụng
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Bây giờ, đây là link list 100 mạng xã hội tôi gửi tặng bạn để bạn không cần phải mất
công tìm kiếm mà vẫn có thể bắt đầu tạo dựng ngay. (tạo dựng chúng giống hết như
tạo Alexa, Ebay ở bên trên) Link list 100 mạng xã hội
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TẠO GOOGLE PLUS PROFILE

Bạn có biết rằng, trang cá nhân trên google + của bạn cho phép để một contextual
backlinks dofollow
(Note: bạn phải thoát ra google + để mới thấy links này dofollow được)
Đây là ví dụ:

Với một lượng tương tác đủ ở trên trang cá nhân này bạn sẽ có một links khá mạnh trỏ
tới website mình đấy.
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EBOOK ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC
TRONG THỜI GIAN TỚI
THEO DÕI KÊNHYOUTUBE CỦA GTV
SEO ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG THÔNG TIN
BỔ ÍCH MỚI NHẤT VỀ SEO!
LINK KÊNH YOUTUBE:
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