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AFTER SEO
Nguồn: Theo Semrush.com

https://vi.semrush.com/


RESULT



GOOGLE Top 1 : 
Áo sơ mi nam cao cấp
Áo vest
Quần âu



GOOGLE Top 2 :  Thời trang nam



03

04

TABLE OF CONTENT

https://biluxury.vn/

Hiện trạng ban đầu
của dự án

Cam kết với
khách hàng

Phương án xử lý và
triển khai

Kết quả

01

02

https://biluxury.vn/


HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

Điểm mạnh

Thách thức cần thực hiện:

+   Brand có thương hiệu thực tế, hệ thống
chuỗi nhượng quyền lớn
+   Có nguồn tài nguyên tốt như: hình ảnh,
video được cập nhật thường xuyên
+  Social mạnh: FB (428K), Youtube (800),
Instagram (3,6K) (Số liệu thời điểm nhận dự án)



HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN



HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

1. Tổng quan về thị trường 

Ngành thời trang, cực kỳ cạnh
tranh
Các thương hiệu khác cũng có
độ nhận diện brand tốt, cũng là
chuỗi hệ thống, và hiện đang
chiếm top trong khoảng thời
gian dài



HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

 1. Tổng quan về thị trường 

Độ khó thị trường thể hiện qua
volume của bộ keywords



HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

2. Tình trạng website

Cấu trúc website chưa chuẩn:
      Chia sub-category sai dễ khiến Google dễ nhầm lẫn



HIỆN TRẠNG BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

3. Khó khăn

Dữ liệu content nhiều nhưng
chưa đảm bảo chất lượng:
category, product, blog
Chưa có tính năng bộ lọc sản
phẩm trong danh mục

Đặc thù thị trường ecommerce, nên
dữ liệu xử lý là rất lớn:



CAM KẾT
Top 5 đạt 75%.

Thúc đẩy traffic website lên 50.000

traffic/tháng.

Hạng mục Thời điểm
nhận web

Cam Kết

Top 3 18% No

Top 5 35% 75%

Traffic 26.000 50.000



SOLUTION

Content

Technical Onpage

Offpage

Local SEO



TECHNICAL

Điều chỉnh lại cấu trúc website, phân chia
danh mục hợp lý hơn, tránh tình trạng google
nhầm lẫn giữa các danh mục.
Điều chỉnh lại cấu trúc website, phân chia
danh mục hợp lý hơn, tránh tình trạng google
nhầm lẫn giữa các danh mục
Điều chỉnh breadcrumb danh mục, chạy theo
đúng tầng sản phẩm được phân chia
Điều chỉnh các thẻ meta description bị trùng
lặp

Rà soát lại toàn bộ URL SEO, kiểm tra các
vấn đề khác như:

Code bổ sung thêm bộ lọc sản phẩm,
tăng trải nghiệm cho người dùng, tối ưu
hóa cho SEO

         + Lỗi 404 (link không tồn tại)+
         + Trùng lặp thẻ meta description
      + Thẻ meta chưa được tối ưu từ khóa,   
 không nằm trong độ dài tối đa <155 ký tự



TECHNICAL
THANH MENU

BEFORE

AFTER

BREADCRUMB

BEFORE

AFTER

rà soát all URL

code bổ sung

bộ lọc sp



ONPAGE

 Bổ sung thêm box content bên dưới
 Hình ảnh luôn được update theo BST mới nhất
qua từng mùa

Đồng nhất ảnh thumbnail cho các bài viết
Thay lại tất cả hình ảnh trên các URL SEO đã lỗi
thời, hình bị vỡ, chưa phù hợp

Chuyển từ dạng text thuần sang dạng hình ảnh
infographic

Onpage danh mục: 

Onpage Blog: 

Format lại bài viết chuẩn theo các thẻ
heading 1, 2, 3
Đặt lại các Title SEO chưa chuẩn (Chưa
chèn từ khóa chính, >60 ký tự)
Bổ sung thêm video dài, video ngắn
(Youtube Shorts) từ kênh Biluxury vào
các bài viết phù hợp
Triển khai hệ thống internal link giữa các
bài viết

Onpage Blog:



ONPAGE



OFFPAGE
Lọc và disavowed các backlink bẩn trỏ về website
Xây dựng bộ social stack phát tán thông tin doanh nghiệp  



CONTENT

Content danh mục: không triển
khai
Content sản phẩm: bị trùng lặp
nhiều giữa sản phẩm cùng cate
Content blog: chủ yếu bài PR
brand, ít bài viết blog về các chủ
đề liên quan phái nam
Content PR: ngắn & không chất
lượng

Tình trạng content ban đầu:

Content danh mục: Bổ sung content
Content sản phẩm: Chỉnh sửa format
content sản phẩm cho từng danh
mục khác nhau: áo, quần, vest, phụ
kiện…
Content PR: Chỉnh sửa & bổ sung các
bài viết PR chất lượng từ các trang
báo
Content Blog: Research các chủ đề
liên quan mà chân dung khách hàng
của brand quan tâm

Phương án giải quyết team Hero SEO:



CONTENT



CONTENT

Tập trung chỉnh sửa, bổ sung
content cho các sản phẩm chính
của brand.
Triển khai các bài viết blog về
phong cách ăn mặc, cách phối
đồ, các loại vải… để tăng nhận diện
về theme brand, đồng thời bổ trợ
cho các bài viết sản phẩm, giúp
nuôi dưỡng & tăng chuyển đổi cho
website.

Quá trình triển khai content:
Giai đoạn 1:



CONTENT

Triển khai các bài viết blog về các
chủ đề quan tâm của phái nam:

Quá trình triển khai content:
Giai đoạn 2:

          + Kiểu tóc nam
          + Các môn thể thao
          + Giải trí
          + Nhân vật ảnh hưởng
          + Hình xăm đẹp



CONTENT
Chú trọng ảnh sản phẩm, hình ảnh cần đảm bảo tính thẩm mỹ và yếu tố độc nhất (unique).
Design các hình ảnh cần sử dụng đồng loạt cho nhiều bài viết khác nhau: Quy trình giao
nhận, Bảng size, Chính sách…

Lưu ý triển khai



LOCAL SEO
Đồng nhất tất cả map
theo một tiêu chuẩn:
Cách đặt tên map của
các cửa hàng
Đưa hình ảnh thấy rõ
bảng hiệu, khu vực bên
ngoài và bên trong cửa
hàng
Điền đầy đủ tất cả các
thông tin trong Google My
Business
Đăng tải sản phẩm với
thông tin đầy đủ lên
Google My Business



OUR BEST TEAM

Content CEO SEO
Manager Manager



CONTACT US

08.46599-665

www.dichvuseotongthe.vn

dichvuseotongthevn@gmail.com

33 Đường Số 1 Phường 11 Quận Gò Vấp,
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chiến lược SEO Tổng Thể từ Zero đến Hero

https://dichvuseotongthe.vn/


THANK YOU
www.dichvuseotongthe.vn


