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Who We Are

SEO là từ viết tắt của Search Engine Optimization – Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Và SEO website là tập hợp các phương 
pháp giúp cải thiện thứ hạng của một website trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm – SERPs (thông thường là Google).

SEO là gì?



TĂNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Chào đón khách hàng tiềm năng thông qua các nội 

dung chất lượng được nghiên cứu và xây dựng dựa 

trên nhu cầu thực tế

TĂNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
Với sự xuất hiện của website ở thứ hạng cao trên các 

trang tìm kiếm, khách hàng ngày càng biết đến thương 

hiệu nhiều hơn

TIẾT KIỆM CHI PHÍ MARKETING
Các gói dịch vụ SEO tổng thể được GYB tối ưu chi 

phí ở mức tốt nhất cho khách hàng

Lợi ích SEO



70,4% số người dùng 
click vào 5 kết quả đầu 

tiên trên Google



So sánh Google Ads và SEO

SEO Google Adwords

Truy cập miễn phí Truy cập phải trả tiền

Bạn cần phải bỏ ra một khoảng thời gian dài( vài tháng hoặc 
lâu hơn) để có mặt trong vị trí TOP. Từ khóa càng cạnh tranh, 

thời gian đẩy TOP càng gian nan.

Bạn sẽ có TOP đầu ngay lập tức ngay sau khi bật chiến 
dịch của bạn lên trong vài phút.

Một khi đã đạt TOP thì lượng traffic về trang web đều, và tồn 
tại mãi nếu vẫn còn ON TOP

Hết tiền trong tài khoản quảng cáo, lượng truy cập 
dừng lại cho đến khi nạp tiền thêm vào

Cần phát triển từ từ, tập trung vào 1 nhóm từ khóa trọng 
điểm, rồi phát triển dần dần lên

Có thể đánh vào nhiều từ khóa, nhiều chủ đề cùng lúc 
trong một chiến dịch

Lượt click của seo giá trị hơn, chiếm ~65%, không giới hạn 
lượt click, độ uy tín của kết quả seo cao hơn kết quả của 

quảng cáo

Lượt click chiếm thấp hơn(~35%), dễ bị đối thủ chơi 
xấu(click ảo, dùng tools click tặc,…) dẫn đến hao mòn 

chi phí nhanh chóng mà không thu lại được gì

Khó đo lường hiệu quả hơn Dễ dàng đo lường hiệu quả trong trình quảng cáo

Rủi ro đầu tư thấp: các rủi ro về thuật toán, kết quả KPI 
không đạt,...thì agency đã chịu trách nhiệm 100%

Rủi ro đầu tư cao: click tặc, CPC ngày càng cao, người 
dùng có thiên hướng tin tưởng kết quả tự nhiên hơn => 

chỉ phù hợp đầu tư với chiến dịch ngắn hạn



Đối thủ trực tiếp



Hiện trạng vinasun.vn

       Nhận xét

1. Đối thủ có lượng người 

truy cập khoảng 3400 

lượt/tháng.

2. Chủ yếu traffic đến từ các 

từ khoá thương hiệu.

=> Chưa triển khai SEO mạnh.



Hiện trạng mailinh.vn

     Nhận xét

1. Đối thủ có lượng người truy cập 

khoảng 63.400 lượt/tháng.

2. Chủ yếu traffic đến từ các từ 

khoá thương hiệu.

=> Đây là thương hiệu mạnh, được 

nhiều người tìm kiếm



Các đối thủ khác



Hiện trạng phuquoc4you.com

     Nhận xét

Đây là đối thủ top 1 từ khoá 

taxi Phú Quốc, nhưng website 

không tối ưu tốt dẫn đến bị 

phạt => Rớt traffic.



Hiện trạng Taxi Phú Cường

     Nhận xét

Website chưa triển khai SEO.

Traffic rất thấp, chỉ 105 lượt 

truy cập/ tháng



Phương án tiếp cận
 



Nghiên cứu thị trường
Tìm hiểu về lĩnh vực triển khai, nghiên cứu thị trường và đối thủ cùng 

ngành. Từ đó đưa ra lộ trình SEO riêng biệt cho website rank top hiệu 

quả

Chuẩn hóa website
Thực hiện các thay đổi về mặt kĩ thuật để website trở nên "mượt mà" 

hơn, giúp Google hiểu chính xác dịch vụ bạn đang cung cấp

Nghiên cứu từ khoá
Nghiên cứu và cho ra bộ từ khóa với tiềm năng chuyển đổi thành nguồn 

truy cập có giá trị đến trang web

Xây dựng Content
Triển khai hệ thống nội dung chất lượng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của 

người dùng và thân thiện với các công cụ tìm kiếm

Tối ưu Onpage & Offpage
Sử dụng các kĩ thuật tối ưu chuyên nghiệp trong và ngoài trang để quảng 

bá nội dung và toàn bộ trang web

Quy trình triển khai dự án Taxi Nam Thắng
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Đo lường & theo dõi
Quan sát kết quả đạt được thông qua thứ hạng từ khóa và traffic tự nhiên 

đổ về. Cải tiến liên tục để đạt đến kết quả tốt nhất
66



UX/UI
Xây dựng website với UX/UI đáp 

ứng nhu cầu người dùng. Tăng cơ 

hội chuyển đổi, tối ưu ROI

Technical
Audit lại tổng thể website để cải 

thiện nền tảng SEO cho web tốt 

hơn, thân thiện với cỗ máy tìm kiếm

Content Strategy
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).

Internal Link
Tối ưu liên kết nội bộ, giúp dẫn dắt người 

dùng từ các bài có traffic cao về các bài có 

khả năng chuyển đổi

Onpage
Tối ưu onpage - tập hợp các kỹ thuật tối 

ưu hóa cấu trúc, nội dung, và bất kỳ thứ 

gì nằm trên trang web 

Offpage
SEO Offpage là tập hợp các thủ thuật tối ưu hóa các yếu tố 

bên ngoài website, bao gồm xây dựng liên kết (Link Building), 

marketing trên các kênh Social Media, Social Media 

Bookmarking

Schema
Schema được gắn vào website để giúp 

công cụ tìm kiếm dễ dàng nhận biết, 

phân loại và trả về kết quả nhanh chóng, 

chính xác hơn

 OKR
● 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 tiêuC
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 Chuẩn hoá website

     Nhận xét

Theo đánh giá của team thì các đối thủ 

đầu tư website khá bài bản, UX/UI tốt. 

Đặc biệt là Vinasun.

     
Đề xuất

Xây dựng website mới, chuẩn cấu trúc
theo ngành taxi.



 Chuẩn hoá website

Tiêu chí SEO Domain namthanggroup SEO Domain mới taxinamthang

Tính chủ đề website Trung bình Cao

Mức độ can thiệp website Khó Dễ

Mức độ rủi ro Cao Trung bình

Chiến lược lâu dài Khó triển khai SEO trái phiếu Dễ dàng triển khai SEO trái phiếu



Content Strategy

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



Search FUNNEL

Các hãng taxi Phú Quốc Awareness

Kinh nghiệm đi taxi Phú Quốc Awareness

SĐT Taxi Phú Quốc Interest

Giá xe taxi Phú Quốc Consideration

Taxi Nam Thắng Phú Quốc Conversion

Xây dựng các điểm chạm



Onpage & Offpage

 
Sử dụng các kĩ thuật tối ưu chuyên nghiệp 

Onpage và Offpage để gia tăng thứ hạng 

website, thu hút khách hàng tiềm năng vào 

website. Các công việc có thể kế đến là: Tối ưu 

tilte, heading, schema, backlink….     



Phương án 01



Phương án 02



So sánh 2 phương án

Thời gian triển khai Số lượng từ khoá Cam kết top 5 Cam kết top 10
Cam kết traffic tăng 

thêm
Ngân sách

Phương án 1 8 tháng 81 từ khoá 20% 75% 2200 300.000.000

Phương án 2 8 tháng 139 từ khoá 20% 75% 4000 368.600.000



Case study các doanh nghiệp 
tăng trưởng cùng chúng tôi



Case study

Dự án Tài chính VSET GROUP

Chủ đầu tư: tập đoàn VSETGROUP

Lĩnh vực: trái phiếu.

Tình trạng: website mới hoàn toàn.

Cam kết: 8 tháng.

Kết quả: Đạt KPI sau 5 tháng triển 
khai.

Traffic hiện tại: 5000 - 6000 / tháng

Ngân sách: 46 triệu / tháng. 



Case study

Dự án Thiết kế website Cánh Cam

Chủ đầu tư: Cánh Cam

Lĩnh vực: Thiết kế website

Tình trạng: website đã có thương hiệu 
nhưng bị rớt top.

Cam kết: 10 tháng.

Kết quả: Top 1 thiết kế web, top 1 thiết 
kế web bán hàng, top 1 dịch vụ thiết 
kế web.

Traffic hiện tại: ~12.000 / tháng

Ngân sách: 52 triệu / tháng



Trúc Trúc

 SEO Technical

 Trọng Đức

Coder

Hoàng Nghĩa

Accounting

Tuyết Nhi

Content

Our Team



Trao đổi rõ ràng với khách 

hàng về phương án triển khai 

để đạt được mục tiêu như 

mong muốn.

GYB SEO Team

Hỗ trợ
Sẵn sàng trợ giúp và giải đáp mọi 

vấn đề, thắc mắc của khách hàng 

trong giờ hành chính.

Đội ngũ nhân sự có trách 

nhiệm và kĩ năng chuyên môn 

cao, tinh thần làm việc chủ 

động

Minh bạch

Trách nhiệm



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.




