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Ngày nay việc làm SEO website có ý nghĩa quan trọng đối với Marketing Online . Tại sao ư?
Bởi nếu website của bạn được thiết kế hấp dẫn nhưng website không được khách hàng tìm thấy
trên công cụ tìm kiếm thì cũng đồng nghĩa bạn không có khách hàng. Cứ ở đâu có thiết kế
website là ở đó có khái niệm Seo Web. Chính vì thế mà dịch vụ thiết kế website chuẩn SEO đã
và đang là 1 dịch vụ thu hút được rất nhiều quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay. Vậy như
thế nào là 1 website chuẩn Seo? Hãy cùng Creative Việt Nam đi tìm hiểu thêm về vấn đề này
nhé

Nhìn nhận cơ bản về SEO

SEO là một khái niệm khá phổ biến trong Marketing Online. Đây là từ viết tắt của Search
Engine Optimization, tạm dịch là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Các bước để thực hiện SEO
gồm làm SEO Onpage và SEO off page.

SEO On-page: Onpage là các yếu tố về Seo được thực hiện bên trong webiste. Dễ hiểu hơn là
tối ưu hóa các thành phần của website như: tiêu đề, mô tả, cấu trúc trang web, menu, tối ưu hóa
url, liên kết nội bộ, sitemap... nhằm mục đích giúp cho website trở nên thân thiện hơn với
Google.

SEO Off-page: Là việc quảng bá website ra bên ngoài để nhiều website khác “biết đến” website
của bạn bằng các phương pháp đi link. Social Seo là 1 trong những yếu tố quan trọng của Seo
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Offpage.

Thế nào là một website chuẩn SEO ?

+ Nội dung hấp dẫn, đầy đủ, phù hợp với ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
Được sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc dễ khai thác và tìm kiếm
thông tin trong website.

+ Thiết kế website theo chuẩn W3C.

+ Code phải được thiết kế tối ưu nhất, chuẩn SEO, load nhanh. Thiết kế website thân thiện với
bộ máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, ...) giúp quảng bá website hiệu quả.

+Xây dựng các backlink chất lượng

+ Website phải hỗ trợ tạo thẻ Title, Meta Description, Meta Keywords, các thẻ tiêu đề H1, H2,
H3,... Điều kiện này rất quan trọng nếu bạn muốn có một thứ hạng tốt trong kết quả tìm kiếm.

+Nội dung website được cập nhật một cách thường xuyên.
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+Hoạt động ổn định, bảo mật cao.

Với dịch vụ thiết kế website chuẩn Seo từ Creative Việt Nam khách hàng sẽ được hỗ trợ tối đa,
nhằm giảm bớt thời gian, chi phí, nhân lực trong quá trình làm Seo đưa website của bạn lên top
một cách nhanh chóng và dễ dàng. Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để
được giải đáp mọi thắc mắc của bạn.
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