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*
1. Xây dựng liên kết là gì 

2. Liên kết nội bộ - Internal link 

3. Xây dựng backlink – External link 

4. Liên kết Tốt và Xấu 

5. Các mô hình liên kết 

6. Quy trình xây dựng liên kết 

7. Các phương pháp liên kết hiệu quả 

8. Các công cụ quản lý backlink 

9. Hình phạt và cách khắc phục 
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*
*Xây dựng liên kết là quá trình thu thập các siêu liên kết từ 

các trang web khác tới trang web của bạn gọi là Backlink, 

hoặc từ giữa các trang trong cùng website gọi là Internal 

link 

 

*Liên kết là cách để người dùng điều hướng giữa các trang 

trên Internet.  

 

*Công cụ tìm kiếm sử dụng các liên kết để thu thập dữ liệu 

web, search engine sẽ thu thập dữ liệu liên kết giữa các 

trang trên trang web, chúng sẽ thu thập dữ liệu liên kết 

toàn bộ trang web. 

 

http://seothetop.com/xay-dung-link-t3-c279.html
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*
*Khám phá các trang web giúp search engine đánh chỉ mục 

*Xác định việc xếp thứ hạng của một trang web 

*Tạo lợi ích cho công việc kinh doanh  

*Xây dựng quan hệ với đối tác, khách hàng 

*Gửi lượng truy cập qua nguồn giới thiệu 

*Xây dựng thương hiệu 
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*
*Liên kết nội bộ (Internal link) là một siêu liên kết trên một trang 

đến một trang khác hoặc tài nguyên như hình ảnh, hoặc file tài 

liệu, trong cùng domain hay website.  

 

 

 

 

 

 

*Bài viết về Internal link: 10 bí quyết xây dựng liên kết nội bộ 

http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/10-bi-quyet-xay-dung-lien-ket-noi-bo-hieu-qua-co-the-ban-chua-biet-t3-279-157125.html
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*
*Liên kết ngoài (External link hay Backlink) là liên kết từ một 

trang khác đến trang của bạn. Chúng rất quan trọng cho lưu 

lượng truy cập giới thiệu và SEO, từ các trang web khác. Nhưng 

khó kiểm soát chúng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
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*
*Liên kết nội bộ nhận được giá trị thấp hơn so với liên kết 

backlink trỏ tới trang (với cùng chỉ số PA, và mức độ liên quan) 
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*
* Liên kết Do Follow là liên kết trỏ tới 

một trang khác và truyền giá trị (Page 

Authority, Link Juice, sự tín nhiệm) tới 

cho trang đích giúp tăng chỉ số xếp hạng 

trong công cụ tìm kiếm 

* Liên kết No Follow cũng là liên kết tới 

một trang khác nhưng không truyền giá 

trị (value: PA, link juice) tới trang đích, 

Google không dùng no-follow đánh giá 

xếp hạng trang đích. 
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*
*Sử dụng Do Follow cho: 

*Nội dung liên quan, 

*Nội dung hữu ích cho người dùng, 

*Liên kết nội bộ. 

*Sử dụng Nofollow đối với: 

*Nội dung không liên quan 

*Nội dung không tin cậy 

*Liên kết Affiliate 

*Liên kết mua 

*Liên kết được Tài trợ Quảng cáo, 

*Liên kết trong Bình luận 

*Liên kết chân trang (footer, sidebar). 

 



seothetop.com 10 

*
*Xây dựng Liên kết Follow tới trang web theo cách: 

* Sản xuất nội dung tuyệt vời 

*Viết blog cá nhân (cho các trang web có liên quan) 

*Liên kết với người khác, những người sau đó có thể liên kết lại. 

 

*Liên kết NoFollow vẫn có giá trị của nó 

*Đa dạng hồ sơ liên kết 

*Có lưu lượng truy cập từ nguồn giới thiệu tốt sẽ mạng lại nhiều lợi 
ích 

*Trang đích vẫn được Google Index 

*Không nên xây dựng liên kết chỉ vì mục đích SEO hãy hướng tới 
người dùng 

*Tập vào sản phẩm, dịch vụ xây dựng niềm tin với người dùng 
và SE 
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*
*Liên kết đặt trên nội dung sẽ pass nhiều giá trị cho trang đích 

hơn so với đặt ở các vùng khác trên trang như Menu head, 

sidebar Nav 
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*Backlink - liên kết từ các trang web khác đến trang web 

*Là cách hiệu quả nhất để cải thiện thứ hạng trang.  

*Không phải tất cả các backlinks đều như nhau.  

*Một số backlinks sẽ không cải thiện thứ hạng của bạn, và một số thậm 

chí có thể có một tác động tiêu cực.  

 

 

 

 

 

 

 

*Cách đánh giá: Thế nào là một Liên kết chất lượng cao? 

Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
Đánh giá Chất lượng một Liên kết
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*Backlink chất lượng gồm các yếu tố: 

*Từ nguồn có liên quan 

*Từ nguồn đáng tin cậy 

*Gửi lưu lượng truy cập 

*Cụm từ trong Anchor text là chính xác/cụm từ/ từ đồng nghĩa 

*Đặt trong Nội dung 

*Trên trang có PageRank cao 

*Đặt Backlink tới các trang web có Authority cao 

*Đa dạng backlink - Backlink đến từ nhiều nguồn 

*Đặt backlinks trên trang có ít link out 

*Không dễ dàng nhận được 

*Không phải trả tiền 
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*
*Backlink từ nhiều nguồn: website cùng lĩnh vực, có liên 
quan, các blog, mạng xã hội, các domain .edu, .gov, vv… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bài viết chi tiết: Backlink chất lượng cao tăng Traffic  

 

 

http://seothetop.com/xay-dung-link/high-quality-backlink-backlink-chat-luong-cao-tang-traffic-va-xep-hang-tim-kiem-t3-279-157129.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/high-quality-backlink-backlink-chat-luong-cao-tang-traffic-va-xep-hang-tim-kiem-t3-279-157129.html
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*
* Số lượng backlink 

*Khi các yếu tố nguồn đặt backlink là ngang nhau thì 100 liên kết từ 
một trang web sẽ ít giá trị hơn 100 liên kết đến từ 100 website khác 
nhau 

*Hãy tập trung vào chất lượng thay vì số lượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bài viết backlink chất lượng: 
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*
*Không phải liên kết nào cũng giống nhau 

*Liên kết tốt tác động tích cực tới traffic và xếp hạng hướng tới người 

dùng 

*Liên kết xấu với mưu đồ thao túng xếp hạng tác động tiêu cực tới trang 

dễ bị hình phạt của Google Penguine 

*Cần đa dạng hồ sơ liên kết 
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*Liên kết tốt: 

Từ các trang có chỉ số PA, DA cao 

Liên kết từ các nguồn có liên quan, cùng ngành, lĩnh vực 

Liên kết từ các trang tin cậy 

Liên kết từ các trang có từ khóa trong top đầu của công cụ tìm kiếm 

Liên kết theo ngữ cảnh từ trang có nội dung hữu ích, đặt trong body bài 

viết 

Liên kết đặt trong anchor text có chứa từ khóa, từ đồng nghĩa 

Liên kết tự nhiên, đa dạng anchor text, là do-follow 

Tìm hiểu thêm về link tốt: Xây dựng backlink mũ trắng 

 

http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html
http://seothetop.com/xay-dung-link/xay-dung-backlink-mu-trang-khong-lo-ngai-penguin-t3-279-157106.html


seothetop.com 18 

*
*Liên kết Xấu: 

Từ trang trại hoặc mạng lưới liên kết 

Từ các directory không kiểm duyệt không có nội dung hữu ích 

Từ các trang spam bị hình phạt hoặc trang lừa đảo phi đạo đức 

Liên kết từ trang hoàn toàn không liên quan 

Liên kết đặt trong trang Sử dụng quá nhiều liên kết, spam liên kết 

Liên kết hỏng – broken link, hidden link 

Quá nhiều liên kết cùng một từ khóa 

Các liên kết được mua 

Các liên kết đặt trong Footer, sidebar (không sử dụng nofollow) 

Tìm hiểu thêm về link xấu: Những backlink có hại cho website của bạn 

 

http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
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http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
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http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
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*
*Tôi chọn mũ trắng tập trung tạo nội dung chất lượng > tối 

ứu onpage > xây dựng backlink chất lượng 
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*
*Contextual link - Liên kết theo ngữ cảnh là liên kết đặt 

trong Nội dung văn bản của trang web thông qua anchor 

text có chứa từ khóa.  

*Mang lại sự tin cây với người dùng cũng như các công cụ 

tìm kiếm. 

*Giúp công cụ tìm kiếm phát triển yếu tố liên quan 
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*
*Lợi ích của liên kết theo ngữ cảnh 

*Làm tăng trải nghiệm người dùng 

*Liên kết đến các trang có liên quan cung cấp giá trị cho người đọc 

*Tăng lưu lượng truy cập, tăng time onsite 

*Đặc biệt là cải thiện xếp hạng trong công cụ tìm kiếm 

 

 

 

 

*Tìm hiểu thêm về: 

>> Liên kết theo ngữ cảnh 

 

http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
http://seothetop.com/xay-dung-link/lien-ket-theo-ngu-canh-tac-dong-toi-seo-nhu-the-nao-t3-279-157124.html?slide
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*
*Inbound Link là một liên kết đến từ một trang web khác đến 

trang của bạn và cũng được gọi là Backlink,  "Inbound" 

thường được sử dụng bởi người nhận liên kết. 

*Inbound link rất quan trọng đối với SEO bởi vì Google và 

các công cụ tìm kiếm khác sẽ thấy nhiều liên kết liên kết 

đến trang như một dấu hiệu cho thấy nội dung trên trang 

đó rất hữu ích. 
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*
*Outbound link là liên kết từ trang của bạn đi ra ngoài tới các 

trang web khác 

*Liên kết tới trang tin cậy và liên quan, cần chọn lựa các trang để 

liên kết 

*Liên kết tới nguồn trích dẫn, trợ giúp người đọc tìm hiểu xâu hơn 

về chủ đề 

*Cân nhắc và nên sử dụng NoFollow 
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*
*Link Juice là một thuật ngữ của SEO, rất thông dụng trong giới 

SEO. Nó đề cập đến sức mạnh website thông qua các liên kết 

bên ngoài hoặc liên kết nội bộ.  

*Quyền lực này này được hiểu như là những lá phiếu bầu đề 

xuất cho site của bạn, làm tăng sự tín nhiệm và tin cậy với các 

Search engine. 
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*
* Mô hình kim tự tháp - Pyramid link  

*  Là mô hình xây dựng liên kết theo kim tự tháp như mô hình phía dưới, 

bao gồm 3 hoặc 4 tầng liên kết, đẩy link từ các tầng dưới lên trên. 

*Tầng 1: Site chính – money site 

*Tầng 2: Các site vệ tinh, Web 2.0 blogspot, youtube, tumblr, site doc.. 

*Tầng 3: Comment Blog, các trang mạng xã hội, forum 
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*
*Pyramid link  

*Là mô hình được sử dụng khá phổ 

biến 

*Xây dựng theo kiểu Backlink to 

backlink  

*Là chiến lược xây dựng backlink 

khá công phu đòi hỏi nhiều thời 

gian công sức và chi phí tiền của 

*Những trang ở tầng trên mức 1,2 

cần phải viết bài chất lượng và có 

backlink sạch, chất lượng cao từ 

nguồn liên quan, uy tín 
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*
*Link Wheel - Mô hình liên kết bánh xe xây dựng hệ 

thống liên kết hình bánh xe như hình minh họa dưới đây, 

vòng tròn bên ngoài là các site vệ tinh liên kết tạo thành 

bánh xe.  
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*

*Link Wheel 

*Ưu điểm:  

*Với hệ thống được xây dựng theo dạng bánh xe sẽ tận dụng được 

sức mạnh cao nhất các vệ tinh 2.0 có PR cao 

*Link lâu dài ổn định, không bị mất link 

*Không có Outbound link ngoài hệ thống 

*Nhược điểm 

*Thời gian xây dựng backlink lâu 

*Nội dung phải chất lượng 

*Có thể bị bộ máy tìm kiếm của Google phát hiện 
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*
1. Create the Content - Tạo nội dung chất lượng cao 

2. Find the Angle - Tìm kiếm mục tiêu liên kết 

3. Do Outreach - Thực hiện tiếp cận 

4. Follow Up - Theo dõi email để xây dựng link 
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*
*Nội dung chất lượng đem lại giá trị cho người dùng được 

quan tâm và dễ dàng chia sẻ > kiếm được nhiều backlink 
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*
*Xây dựng liên kết mục tiêu là cách tiếp cận và cố gắng 

đưa các liên kết đến các URL cụ thể hoặc tên miền cụ thể 

thường là các trang cá nhân và sử dụng các liên kết đó để 

tăng thứ hạng các trang của bạn trong kết quả của công cụ 

tìm kiếm. 
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*
*Các kỹ thuật xác định mục tiêu để liên kết 

*Tìm danh sách blog 

*Truy vấn tìm kiếm nâng cao 

*Tìm hiểu về những người đang nhắm mục tiêu 

* Tìm chi tiết liên hệ 

*Kiểm tra Header và Footer 

*Ưu tiên các mục tiêu liên kết 

*Chỉ số tên miền 

*Ảnh hưởng của Blogger 

 

 

*Hướng dẫn cách tìm mục tiêu để liên kết 
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*
*Tiếp cận để xây dựng liên kết là công việc đòi hỏi đầu tư thời 

gian và tìm hiểu kỹ về người chúng ta muốn liên hệ, cần sự sáng tạo 

và tinh tế để đưa vào nội dung thông điệp bạn gửi đến người nhận để 

gây được sự chú ý và thiện cảm của họ. Để có thể nhận được phản 

ứng tích cực và có được hành động mong muốn của bạn muốn họ 

thực hiện. 

*Để tiếp cận khi xây dựng liên kết hiệu quả bạn cần nhớ 

một số nguyên tắc sau: 

*Cho đi trước khi muốn nhận lại 

*Tập trung nói tới chủ đề người khác quan tâm và mong muốn điều 

đó 

*Kết nối trên tinh thần WIN-WIN cùng nhau phát triển 
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*
*Cách Tiếp cận để xây dựng liên kết hiệu quả 

*Cách tạo thư của bạn 

*Cho họ biết lý do họ nên quan tâm đến bạn 

*Cho họ biết hành động nào bạn muốn họ thực hiện 

*Chỉ ra rằng bạn là người thật và không phải là spammer 

*Sử dụng tiêu đề thư tốt, hấp dẫn gây sự chú ý, thiện cảm 

*Đề cập đến một cái gì đó cụ thể về công việc của họ 

*Sử dụng chữ ký email thích hợp 

*Sử dụng địa chỉ email chính hãng 

 

Bài viết chi tiết: 

Cách tiếp cận Xây dựng liên kết 
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*
*Theo dõi phản hồi email sau khi gửi yêu cầu liên kết 

*Để theo dõi đúng cách, bạn cần những tiếp cận có tổ chức tốt 

có thể và ghi lại những hỏi đáp bạn nhận được. Điều cuối cùng 

bạn muốn là theo dõi một ai đó mà đã liên kết với bạn 

*Một vài cách để tiếp cận có tổ chức, khá đa dạng từ bảng tính 

Excel vô cùng đơn giản đến hệ thống quản lí quan hệ khách 

hàng (CRM) 

*Boomerang là một plugin miễn phí cho Gmail với một tính năng 

có thể sử dụng để theo dõi các mục tiêu tiếp cận. Khi gửi 

email, bạn có thể cho Boomerang gửi lại email cho bạn nếu bạn 

không nhận được trả lời trong một khoảng thời gian nhất định. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=vi&u=http://www.boomeranggmail.com/&usg=ALkJrhjNBEkQWga3__Xhj7i3FS_hy08Znw
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*

*Tìm cách để khách hàng liên kết đến bạn 

*Nếu bạn có đối tác gắn bó, khách hàng thường xuyên hoặc được 

khách hàng yêu thích thương hiệu của bạn, bạn có thể tận dụng nó 

bằng cách liên hệ với họ để đặt Logo trên trang đối tác có liên kết 

trở lại trang web của. 
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*
*Tạo nội dung truyền cảm hứng, lan truyền (viral) 

*Trong thế giới SEO, chúng ta thường gọi đây là "linkbait". 

*Thúc đẩy các khía cạnh về tính hữu ích, phổ biến thông tin, hoặc hài 

hước để tạo ra hiệu ứng lan truyền.  

*Người dùng xem nó một lần muốn chia sẻ 
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*

*Xây dựng một blog công ty 

*Làm cho nó trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị, thông tin và 

giải trí 

*Chiến lược xây dựng liên kết nội dung và liên kết này rất phổ biến 

và có giá. 
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*
*Hỏi để có backlink 

*Hỏi bạn bè, người thân, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng có một 

blog hoặc một trang web. Nhờ họ đặt một backlink về trang của 

bạn. Đặt liên kết trong nội dung thay vì liên kết trong thanh sidebar 

hoặc footer. 
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*Xây dựng mối quan hệ 

*Có rất nhiều cơ hội để xây dựng mối quan hệ mới. Bạn nên bắt đầu 

với cộng đồng thích hợp liên quan đến: diễn đàn, blog hoặc các 

nhóm xã hội, chẳng hạn như chuyên gia. 

*Thực hiện những bước đầu tiên và bắt đầu đóng góp ý kiến và bài 

viết thú vị và phù hợp, cung cấp giá trị theo ngữ cảnh khi thảo luận. 

*Bằng cách tham gia tích cực trong các cộng đồng trực tuyến tập 

trung vào những chủ đề thích hợp để có backlinks 
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*

*Một số cách nữa để Thu hút liên kết với nội dung chất lượng 

*Video, Infographics 

*Liên kết trong email của khách hàng đăng ký Newsletter 

*Tài liệu chia sẻ qua các kênh như slideshare 

*Tìm hiểu thêm về chủ đề qua bài: Các phương pháp xây dựng 

backlink đơn giản hiệu quả 
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*
*Xây dựng Liên kết là một công việc rất khó khăn, vì thế bạn 

cần các công cụ chuyên nghiệp để hỗ trợ công việc này.  

*Khám phá những backlink của đối thủ cạnh tranh 

*Nhận backlink gián tiếp từ đối thủ cạnh tranh 

*Khôi phục backlink chết 

*Yêu cầu những trang khác có đề cập tới thương hiệu hay sản phẩm 

của bạn để thêm backlinks 

*Tìm những backlink mạnh và chất lượng của đối thủ cạnh tranh 

*Tìm những cơ hội xây dựng backlink phù hợp nhất 

*Biết được những liên kết mới của đối thủ cạnh tranh 
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*Phân tích Backlink - Ahref 

*Open Site Explorer (opensiteexplorer.org) 

*Majesticseo (majesticseo.com) 

*Rank Signals (ranksignals.com) 

*Link Juice Thief (LJT) -

 http://www.linkresearchtools.com/tools/ljt/ 

*Backlink Profiler (BLP) -

  http://www.linkresearchtools.com/tools/blp/ 

 

http://ahref.com/
https://moz.com/researchtools/ose/
http://majesticseo.com/
http://www.linkresearchtools.com/tools/ljt/
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*
*Thuật toán Penguine Google 4.0 hoạt động real time sẵn sàng 

trừng trị những website spam link và dùng backlink thao túng 
xếp hạng, những hình thức sau dễ bị phạt: 

 

*Nhồi nhét từ khóa, tối ưu quá đà 

*Giả dối đánh lừa Google, sử dụng text ẩn 

*Spam nội dung, copy seo chép, trùng lặp nội dung 

*Mua bán liên kết 

*Link farming – trang trại liên kết, tham gia vào mạng lưới liên kết 

*Link Spamming – spam backlink, backlink tự động 

*Backlink từ nguồn không liên quan, không tự nhiên 

*Backlink từ nguồn chất lượng thấp, từ các trang bị hình phạt  

 

*Xem bài viết: Những backlink có hại cho website 

 

 

http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html
http://seothetop.com/tin-tuc-seo/nhung-backlink-co-hai-cho-website-cua-ban-t3-276-157072.html


seothetop.com 45 

*

*Có câu Phòng hơn Chữa do vậy hãy cẩn trọng khi xây 

dưng liên kết từ những nguồn liên quan và tin cậy. 

*Lập danh sách liên kết không tự nhiên 

*Liên hệ với các chủ trang để gỡ liên kết không tự nhiên 

*Disavow link – từ chối những liên kết không tự nhiên khi 

không thể gỡ được từ các trang khác 

*Gửi yêu cầu xem xét lại tới Google   

 

 

*Mong rằng bạn không phải dùng cách khắc phục 
 

* Cách gỡ hình phạt của searchenginewatch: Recovery Unnatural Link Penalty 

 

https://searchenginewatch.com/sew/how-to/2237534/unnatural-links-recovery-emerging-from-a-manual-penalty
https://searchenginewatch.com/sew/how-to/2237534/unnatural-links-recovery-emerging-from-a-manual-penalty
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*Gửi yêu cầu xem xét lại tới Google từ webmaster console 

*Search traffic > Manual action > Send a review  
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* Tìm hiểu thêm về chủ đề xây dựng liên kết mời 

bạn đọc các bài viết dưới đây: 

1. 5 Mẫu Chiến lược Xây dựng Liên kết hiệu quả trong SEO 

2. Cách tổ chức Chiến dịch Xây dựng liên kết lý tưởng cho 

website 

3. 10 bí quyết Xây dựng Liên kết Nội bộ hiệu quả  

4. Phương pháp xây dựng backlink mũ trắng 

5. Những backlink có hại cho website của bạn 
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   Facebook 

 

   G+ 

 

   Twitter 

 

   Blogspot 

 

              WEBSITE: http://seothetop.com 
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