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Công cụ nghiên cứu keywords

Cấu trúc bài viết SEO BĐS

Hệ thống kiểm soát Content SEO

Sử dụng công cụ nhân bản Content

Hướng dẫn xây dựng hệ thống vệ tinh

Hướng dẫn dùng tools đẩy web Top + Tools Get Data



Công cụ nghiên cứu keywords

Google Keyword Planner,Keywordtool.io





BỘ TỪ KHÓA SEO – BẤT ĐỘNG SẢN



TỪ KHÓA DỄ
- Chuyển nhượng + TÊN DỰ ÁN(TDA), sang nhượng + TDA, bán lại + TDA

- Bán lỗ + TDA, bán gấp + TDA, TDA + CĐT + QUẬN

TỪ KHÓA CÓ TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI CAO & DỄ

- Bảng giá + TDA, giá bán + TDA, giá căn hộ + TDA

- Giá đất nền + TDA, bảng giá mới nhất + TDA

TỪ KHÓA DỄ & KHÁCH GIÀU TÌM KIẾM

- Shophouse + TDA, penthouse + TDA, shop + TDA, biệt thự + 

TDA, trung tâm thương mại + TDA, bán sỉ + TDA, chính sách sỉ

+ TDA

TỪ KHÓA CÓ TRAFFIC CAO, KHÓ

- Tên dự án, căn hộ + TDA, dự án + TDA, bán căn hộ + TDA, 

chung cư + TDA (Khách HN hay tìm từ này)



CÔNG CỤ PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ SEO



http://tool.buyseotools.io/home 100K/THÁNG

http://tool.buyseotools.io/home


Cấu trúc bài viết SEO BĐS



Căn hộ + Tên + Quận thực sự đáng để đầu tư ko?

1. Thiết kế căn hộ +Tên

2. Vị trí dự án +Tên

3. Mặt bằng tổng thể căn hộ + Tên

4. Cảm nhận khi tham quan +Tên +Đường

5. Có nên đầu tư +Tên +CĐT?

6. Pháp lý dự án +Tên

7. Chính sách hỗ trợ dành cho khách mua +Tên GĐ1

8. Xem Video cảnh quan xung quanh dự án căn hộ +Tên

9. Giá 1 số căn hấp dẫn nhất dự án +Tên +Quận

10. Quy trình mua +Tên +CĐT



BÀI VIẾT MẪU

Link demo: http://bit.ly/bai-viet-mau-bds



CÔNG CỤ NHÂN BẢN CONTENT

http://hidigi.org/



*Chú ý: 
1. Mỗi từ trong nhóm phải gộp với từ phía sau đọc có nghĩa.

2. Từ khóa chính không được đưa vào cấu trúc spin

3. Bài viết gốc 500 từ thì sau khi chèn cấu trúc phải được 1500 từ



Bước 1: Chuẩn bị Link cần SEO



Chuẩn bị Link SEO phải thật chuẩn

 Url phải chứa từ khóa & không bị lỗi tiếng Việt.

 Tiêu đề bài viết phải chứa từ khóa, từ khóa nằm đầu tiêu đề.

 Tiêu đề dài 6-12 từ.

 Mô tả trang dài 25-30 từ, từ khóa bắt đầu dòng mô tả. 

 Cố gắng “nhét” 02 từ khóa chính vào mô tả.

 Nên đưa số điện thoại vào tiêu đề để người dùng thấy và gọi.

 Đừng quên đưa tên thương hiệu cá nhân, công ty vào tiêu đề, mô tả

trang.

 Nội dung trang chứa 3-10% keywords (3 dòng có chứa 1 từ khóa)



Các Link Seo đã chuẩn bị

 Link Blogger

 Link Wordpress

 Link Google Sites



Bước 2: Tìm kiếm nguồn Free Link 

chất lượng cao



Nguồn Backlink free chất lượng

 Chọn trong top 500 theo Alexa.

 Tìm những trang cho post bài.

 Sau khi chọn theo chỉ số Alexa xong sẽ dùng Addon SEOMOZ 

check lại chỉ số PR, DA  PA+DA >50 thì dùng.

 Check thêm PR domain (chỉ số này 1 năm rồi chưa được Google 

update)

 Test lại lần cuối bằng cách search Google tên Domain  Nếu không

bị sanbox thì sử dụng

 Tìm kiếm danh mục đăng bài phù hợp.



Bước 3: Tăng Traffic link



Tăng Traffic cho Link xúc tác + Link chính

 Tăng cường các bài viết chất lượng.

 Share link tìm kiếm Traffic từ Social ( FB, Twitter, 

Linkedin).

 Sau thời gian tăng Traffic thì xem các chỉ số TimeOnSite, 

BoundRate.

 Khuyến khích sử dụng Faceseo để tăng Traffic 

backlink, View Mobile.



Topic One

Explain details

Give an example

Conduct exercises to reinforce learning



Giới thiệu Faceseo

 Truy cập Faceseo.vn

 Đăng nhập bằng nick Facebook chính

 Cài đặt Addon dùng được cho Chrome, CocCoc.

 Click 1 lúc 20 Link nếu máy Core i7, 15 Link nếu máy

Core i5.

 Trong thời gian đợi các tab tắt. Các bạn tranh thủ đi

LikeYoutube, SubYoutube, FBLike, FBShare để kiếm

điểm.

 Hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=1OQX-

xKgEeQ



 Tìm kiếm chính xác: "Hello World"

 Tìm trên Site nhất định: 

site: giaiphapthuonghieu.vn đào tạo seo

 Tìm forum Gov: site:gov.vn inurl:forum

 Tìm forum Edu: site:edu.vn inurl:forum

 Tìm bài viết trên forum Gov cùng chủ đề

site

gov.vn inurl:forum intitle:seo

Thủ thuật 

tìm kiếm 

Google



Thắc mắc 

Faceseo
 Tại sao mất điểm?

 Tại sao không đăng nhập được
Faceseo?

 Tại sao không post được Link?

 Tại sao view không được cộng điểm?

 Tại sao được view 3 Link mà bị trừ
2.000 điểm.

 Tại sao hệ thống mở cùng lúc nhiều
tab?

 Cơ chế mở tab của Faceseo?

 Tại sao không thấy thống kê nguồn
Faceseo trong Google Analytics?



Thay đổi Faceseo năm 2020

 Auto post Link xoay vòng.

 Tích hợp thêm nút Up 
Link.

 Xiết chặt các tài khoản ảo.

 Tăng tính tương tác với
Mobile, Youtube, 
FBShare.

 Tích hợp Link Affilate để
thành viên kiếm $$$.

 Phát triển hệ thống
Faceseo.com phục vụ
Quốc tế.

 Thương mại hóa Faceseo.



Các mô hình đi Link

Link Wheel

 Ưu điểm: Đa site top.

Link Pyramid 

 Ưu điểm:  Lên top bền

vững, nhiều từ khóa ngách

top, áp dụng SEO dự án

bản thân.

Link Star

 Ưu điểm: Lên top nhanh

phù hợp đánh dự án BDS 

ngắn hạn, các chỉ số PA, 

DA tăng mạnh.

 Nhược điểm: Tốn thời gian

tạo liên kết.

 Nhược điểm: Thời gian đẩy

dài, các chỉ số tăng chậm.

 Nhược điểm: Không ổn

định, chỉ lên top 1 site bán

hang.



Khuyến cáo Seoer

 Xây dựng nội dung chất

lượng (bài dài 2.000 từ, 10 

hình, 2.5-3% keywords).

 Xây dựng site vệ tinh chất

lượng (tích hợp Affilate, 

banner) kiếm thêm $$$.

 Xây dựng mô hình Link 

dạng tháp kim cương.

 Không nên mua Forum PA 

+ DA cao tái sử dụng.



Khắc phục Sandbox

 Sandbox là gì?

 Chủ domain phải làm gì?

 Người đi link forum bị
Sandbox phải làm gì?

 Làm sao để tránh Sandbox 
vĩnh viễn?

 Danh sách các domain bị
Sandbox?



Nguyên tắc bất biến trong SEO

 Nội dung số 1(dài, không copy, độ tập trung keywords đủ

nhiều).

 Backlink số 2 (Link uy tín liên kết link cần SEO là top).

 Traffic số 3 (phải đủ thời gian view, đa dạng nguồn view, 

IP view, click sâu 3 lớp).

 “Có chất thì mới có hồn”  phải động não + dùng tiền để

kéo Top mạnh.



Tools SEO

 Phân tích keywords: Google Keywords Planner.

 Phân tích Onpage: Addon SEO quake, SEO doctor, Website 

woorank.com.

 Phân tích xu hướng tìm kiếm: Google Trend. 

 Tăng Backlink: GSA, VFP.

 Hỗ trợ tạo tài khoản: Auto Fill Form.

 Spin content: MassSeo Content, Vfp, Title.vn.

 Kiểm tra đối thủ: ahrefs.com

 Liệt kê toàn bộ liên kết đến website: Google Webmaster.

 Kiểm tra từ khóa SEO: spineditor.com, seorank.net, CuteRank.



Tài liệu tham khảo

 Phân tích từ khóa:

https://giaiphapthuonghieu.vn/kham-pha-google-keyword-

planner-de-chon-tu-khoa-seo-hieu-qua/

 https://keywordtool.io/

 Tăng traffic cho bài viết: 

https://www.youtube.com/watch?v=1OQX-xKgEeQ

 Hướng dẫn sử dụng conver uid: 

http://trieudola.com/fb/data

 Spin content: 

http://hidigi.org/

 Hướng dẫn Tools Set Ads FB hiệu quả: 

https://giaiphapthuonghieu.vn/kham-pha-google-keyword-planner-de-chon-tu-khoa-seo-hieu-qua/
http://hidigi.org/


 THE END!

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi./.



Câu hỏi???

 Tại sao hệ thống forum 
chết?

 Cách đi Link SEO tốt
nhất?

 Phân tích đối thủ trong
SEO?

 Có nên sử dụng Faceseo & 
Tool view làm SEO?

 Những khó khăn của
SEOER hiện nay?

 Từ khóa SEO 4 tháng rồi
mà chưa top?

Hotline: 0932.523.569
Mail:  l inhnguyen@faceseo.vn

Fb: fb.me/nguyenlinh.ceo.faceseo
Web: faceseo.vn|centralland.com.vn

Tools Support FB: meai.vn
Youtube: bit.ly/videomasterads


