
Đánh giá các Backlinks của bạn. Sử dụng các công cụ như Google Search Console, Ahrefs hoặc 

Moz để kiểm tra hồ sơ Backlink. Kiểm tra domain để biết điểm tổng thể và backlinks

Xem các Backlinks của đối thủ cạnh tranh. So sánh các Backlinks của bạn với đối thủ để xem bạn phù 

hợp như thế nào.

Cải thiện Liên kết nội bộ (Internal link). Nhiệm vụ của SEO Onpage là tạo ra sự khác biệt cho SEO 

Offpage. Liên kết nội bộ giúp khám phá nội dung.

Phối hợp SEO Onpage và SEO Offpage cùng lúc. Điều này giúp bạn tối đa hóa lợi tức đầu tư từ SEO. 

Cả hai đều phải được tối ưu hóa để đạt được thứ hạng cao

Kiểm tra các Link Broken bên ngoài từ đối thủ cạnh tranh. Tìm một miền mà bạn muốn liên kết và 

kiểm tra các liên kết bị hỏng bên ngoài. Gửi email cho người viết, người biên tập hoặc quản trị viên web 

để yêu cầu đặt một liên kết có liên quan từ trang web của bạn thay cho liên kết bị hỏng.

Sửa các liên kết bị hỏng. Thu thập thông tin trang web của bạn, tìm các liên kết bị hỏng và sửa chúng. 

Các liên kết bị hỏng dẫn đến 404 trang cung cấp ít giá trị cho SEO và thậm chí có thể bị ảnh hưởng thứ

hạng website.

Tìm cơ hội xây dựng liên kết. Xây dựng và thực hiện chiến lược xây dựng liên kết. Các 

chiến thuật xây dựng liên kết phổ biến bao gồm: Liên kết bị hỏng, chia sẻ xã hội, quảng 

cáo trả phí và trích dẫn địa phương.

Cập nhật hồ sơ MAP của bạn và đồng bộ liên kết. Đăng ký Google Bussiness và

đồng bộ các thông tin với các mạng xã hội, website của bạn.

Quảng cáo trên các nền tảng . Google và Facebook là những lựa chọn tuyệt vời để 

quảng cáo nội dung của bạn nhằm thúc đẩy các liên kết đến trang web của bạn. Viết 

nội dung quảng cáo thu hút khán giả của bạn và mang lại giá trị cho họ.

Đăng bài viết lên các mạng xã hội. Đăng và quảng cáo nội dung có giá trị cao miễn 

phí để tạo thêm lưu lượng truy cập, chia sẻ và liên kết.

Tạo các Backlinks có giá trị với tính năng viết blog của khách. Tìm các

blogger trong ngành của bạn có tiếng nói, giọng điệu và có Fans. Liên hệ với chủ

sở hữu blog và yêu cầu viết một bài đăng cho họ.
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