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Mục tiêu tổng thể muốn hướng tới

1. Tăng độ nhận diện thương hiệu VSET trên kênh Online 
bằng cách tối ưu SEO thu hút lượt người xem tự nhiên vào 
web hàng tháng.

2. Thúc đẩy Rank Top các bộ từ khoá thuộc topic: trái phiếu.
3. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nội dung trên website 

nhằm tăng lượt tỷ lệ chuyển đổi 
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Tổng quan đối thủ

Nhận xét

Đối thủ đang lên top là các đơn vị lớn, bao gồm 
các trang lĩnh vực ngân hàng lẫn báo chí,
● Ngân hàng: Techcom, Vietcom.
● Báo: báo đầu tư.

Đây là các trang uy tín, có chuyên môn cao trong 
lĩnh vực đầu tư tài chính. Được nhiều nhà đầu tư 
biết đến và tin tưởng.



Hiện trạng TCBS  

• Lượng organic traffic chiếm thị phần 
cao nhất topic trái phiếu doanh 
nghiệp

• Không triển khai nhiều backlink
• UX/UI tốt, đầu tư về hình ảnh, video, 

nội dung trên trang.
• Chỉ số sức mạnh tổng thể trang web 

(DR) rất mạnh.
• Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp 

được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.



Hiện trạng MBS

• Traffic tăng trưởng từ đầu năm 
2021, và đang tăng trưởng ổn 
định.

• Không đầu tư backlink
• Điểm số sức mạnh tổng thể lớn, 

website có độ trust cao.



Kết Luận

• Đây là ngành cực kỳ cạnh tranh. Các đối thủ đều là các công ty lớn, chuyên 
môn, độ uy tín cao.

• Google siết rất chặt vì nội dung các trang lĩnh vực này vì nó hưởng trực tiếp 
cuộc sống người sử dụng nguồn thông tin các trang này cung cấp.

• Cần làm rõ 3 yếu tố Expertise - Authority - Trustworthiness



VSET GROUP
Hiện trạng website của



Hiệu suất website

Đây là một website hoàn toàn mới, chưa được đầu tư tài nguyên, nên hiện tại 
chưa có kết quả về top từ khoá cũng như traffic.



Technical audit 

● Chưa được cài đặt chứng chỉ bảo mật 
SSL.

● Trang landing page trái phiếu chưa tối 
ưu chuẩn, thiếu meta description



Technical audit 

● Chưa có box author. Box author 
là thông tin người đại diện, chịu 
trách nhiệm cho các thông tin 
cung cấp trên website, tạo nên 
độ uy tín trong mắt Google.



• Website cần được triển khai các bài blog cung cấp thông tin về trái 
phiếu, về thông tin đầu tư để bổ trợ cho việc SEO.

• Tập trung lên outline dựa trên bộ từ khoá mục tiêu, điều hướng 
thông tin đến trang chuyển đổi của website.

• Cần có kế hoạch tối ưu các hạng mục về giao diện, trải nghiệm người 
dùng trên website.

Tổng kết
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Quy trình triển khai SEO cho VSET GROUP
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Xây dựng website & content

Xây dựng website với UX/UI đáp ứng nhu cầu 
người dùng. Vừa thân thiện với cỗ máy tìm 
kiếm. 

Tập trung tối ưu website để phục vụ cho việc 
SEO tốt nhất



 Xây dựng content
 Điều cốt lõi tạo nên dự án SEO thành công

Đảm bảo được thực hiện hàng tháng theo quy trình bài bản. 

Phân loại và đưa ra giải pháp cụ thể cho các content.



1 2Planning

Planning

Triển khai keywords research theo đúng 
dịch vụ mà VSET cung cấp. Từ đó bám 
sát Intent (nhu cầu thị trường) để đáp 
ứng content đúng & đủ.

Lên thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu, tạo 
dựng user journey, cấu trúc thông tin 
blog – sản phẩm & dịch vụ phù hợp, xây 
dựng chiến lược content dẫn dắt user từ 
content blog về trang sản phẩm/dịch vụ. 



Tiến hành triển khai nghiên cứu từ 
khóa của toàn bộ các sản phẩm mà 
VSET  đang cung cấp.

Nghiên cứu từ khóa 

Nhóm các từ khóa có ý định giống 
nhau nhưng khác nhau về hình thức 
tìm kiếm thành các cụm topic nhất 
định. 

Nhóm topic



Mục đích: đẩy trang giới thiệu sản phẩm lên 
trang đầu, gia tăng nhận diện thương hiệu 
hơn với khách hàng

Trang giới thiệu sản phẩm

Giúp Google nhận diện rõ lĩnh vực trái phiếu 
của Website, tạo thêm thông tin đáng tin 
cậy khi người dùng vào web tìm hiểu -> góp 
phần hỗ trợ quá trình ra quyết định sử dụng 
sản phẩm trái phiếu của VSETGROUP

Blog cung cấp kiến thức



Attention

Awareness

Discover

Consider

Customer

Xây dựng Content Strategy theo 
Phễu Marketing, giúp dẫn dắt người 
dùng từ lúc mới bắt đầu nhận thức 
“nỗi đau” (Giai đoạn Awareness) 
đến khi khách hàng mua hàng 
thành công (Conversion).

Bao gồm 5 giai đoạn:
1. Attention
2. Awareness
3. Discover
4. Consider
5. Customer

Content strategy



TOPIC FUNNEL

Trái phiếu là gì Awareness

Trái phiếu doanh nghiệp là gì Awareness

Các loại trái phiếu doanh nghiệp Interest

Đặc điểm trái phiếu doanh nghiệp Interest

So sánh trái phiếu và cổ phiếu Consideration

Mua trái phiếu Conversion

Content strategy
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Create & SEO optimize

Tối ưu SEO, những phương pháp white 
hat bền vững, cũng như những phương 
pháp mới nhất của SEO để tối ưu theo 
chiến lược và kế hoạch đã lập ra.

VD: Schema – entity,…



“Ideas are precious, but they’re relatively 
easy. It’s execution that’s everything”

- John Doerr -

Áp dụng OKR vào dự án

• Giúp liên kết nội bộ chặt chẽ

• Tập trung vào những vấn đề thiết yếu

• Tăng tính minh bạch

• Đo lường được tiến độ hoàn thiện mục 
tiêu

• Đạt kết quả vượt bậc
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Coworking

Triển khai lập kế hoạch phân phối 
content lên các mạng xã hội, triển khai 
backlinks.

Phối hợp với team marketing của VSET 
trong việc kết nối SEO với các bộ phận 
khác (website, facebook, email, ads,…) 
để đạt kết quả tốt nhất cho toàn bộ 
marketing campaign của VSETGROUP



Our link requirements
“Quality matters”

Triển khai backlinks giúp tăng sức mạnh 
cho website của VSET

Đảm bảo yếu tố 3T: Theme – Trust – 
Traffic

Guest post từ trang báo (Research thêm 
đối thủ)
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Phương án 1: Ngân sách 336 triệu, triển khai 8 tháng



Phương án 1: Ngân sách 336 triệu, triển khai 8 tháng



Phương án 1: Ngân sách 336 triệu, triển khai 8 tháng



Phương án 2:  Ngân sách 384 triệu - triển khai 8 tháng



Phương án 2:  Ngân sách 384 triệu - triển khai 8 tháng



Phương án 2:  Ngân sách 384 triệu - triển khai 8 tháng



Bảng so sánh 2 phương án



Timeline giải ngân



Theo dõi về traffic thông qua Google 
Analytics

Theo dõi thứ hạng từ khóa trên Google 
theo từng ngày bằng công cụ Spin 
editor

Báo cáo hàng tháng.

Report



SEO cho doanh nghiệp - Chúng tôi hiểu không chỉ là câu chuyện từ khóa....

Mà là làm sao vận hành một một cỗ máy website có tỷ lệ chuyển đổi tốt 

nhất! Không chỉ SEO mà còn là việc phối hợp các kênh Digital khác để mang 

lại hiệu quả.

Cuối cùng, điều doanh nghiệp cần là doanh thu - khách hàng - thương hiệu 

ở SEO nói riêng và marketing nói chung.




