
Cách kiếm hàng 100 Backlink Dofollow DA cao miễn phí từ

trang Web 2.0

Backlink từ các trang web 2.0 và Mạng xã hội là nguồn bổ sung tốt cho hồ sơ backlink

của bạn, nếu triển khai đúng cách nó sẽ hỗ trợ cho chiến dịch SEO của bạn.

Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn cách để có được những backlink này, và các mẹo hay cần

biết khi xây dựng backlink 2.0 và backlink mạng xã hội

Làm thế nào để có được các backlink từ Web 2.0

Vì vậy, bây giờ bạn đã biết những lợi ích của việc sử dụng Web 2.0, bạn có thể tự hỏi

làm thế nào để bắt đầu.

Bước 1: Chọn một trang web. 

Bắt đầu với một và mở rộng đến năm hoặc mười. Tốt nhất của bạn là bám vào danh

sách các trang Web 2.0 bên dưới.

Bước 2: Tạo một tài khoản miễn phí. 

Khi bạn tạo miền Web 2.0, hãy thêm một số từ khóa của bạn vào tên miền nếu có

thể. Tiếp theo, điền vào tất cả các chi tiết tài khoản: thông tin liên hệ, giới thiệu, lượt

thích và không thích, v.v. Làm cho nó trông đầy đủ và giống thật nhất có thể.

Bước 3: Tạo Content hữu ích

Tạo nội dung hữu ích và độc đáo cho miền Web 2.0 của bạn có liên quan đến trang web

hoặc các trang web bạn định liên kết đến. Bạn có thể cung cấp các bài đăng của mình

cho các yếu tố cụ thể của trang web chính mà bạn cũng muốn thu hút mọi người. Bao

gồm cả hình ảnh hoặc video.
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Bước 4: Thêm các liên kết.  

Bạn có thể tiếp tục và đặt các liên kết trong nội dung của mình như bạn muốn. Đảm

bảo bao gồm một số liên kết cơ quan bên ngoài. Chúng tôi khuyên bạn không nên liên

kết đến trang web chính của mình nhiều hơn một hoặc hai lần trên mỗi Web 2.0. Một

số người thích đợi cho đến khi trang web lập chỉ mục để thả các liên kết vào, nhưng

chúng tôi không nghĩ rằng điều đó là quá cần thiết.

Các Mẹo cần biết về Backlink Web 2.0

Hãy nhớ rằng, mục tiêu là làm cho các liên kết và trang web 2.0 của bạn trở nên tự

nhiên và hữu ích nhất có thể mà không cần phải đổ quá nhiều thời gian và công sức

vào chúng.

Hãy chắc chắn rằng bạn:

● Đối xử với các trang Web 2.0 của bạn như chúng là của riêng bạn.

● Chọn một tên miền và chủ đề thích hợp.

● Sử dụng các kỹ thuật SEO thích hợp trên trang.

● Bao gồm các liên kết đến các bài viết bên ngoài khác.

● Xuất bản các bài đăng một cách thường xuyên để có thêm kết quả.

● Bao gồm hình ảnh và các phương tiện khác.

● Tập trung vào cuộc chơi dài hạn chứ không phải lợi nhuận ngắn hạn.

Cố gắng tránh:

● Chưa đăng bất kỳ liên kết nào cho đến khi bạn đã tạo một số nội dung.

● Làm đầy miền của bạn bằng các bài viết chất lượng kém hoặc được tạo tự

động.

● Đăng lại cùng một hoặc hai bài viết trên hàng chục tên miền Web 2.0.

● Sao chép nội dung - viết của riêng bạn!

● Vi phạm các nguyên tắc của trang web 2.0 mà bạn đang sử dụng.

● Chỉ tập trung vào việc tạo ra các backlink.



● Tạo nhiều tên miền trên một nền tảng duy nhất để liên kết đến cùng một trang

web.

● Spam hoặc bao gồm các liên kết ngược không liên quan.
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