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SEO ngày càng được quan tâm nhiều hơn bởi lợi ích nó mang lại cho doanh nghiệp, và nhiều
người đã tìm kiếm cho mình những phương pháp làm SEO hiệu quả để có mặt trong top
Google. Và nhiều người đã bỏ qua một điều, chính mạng xã hội
Google+
là nơi bạn không thể bỏ qua khi tiến hành SEO. Vậy cách nào làm cho
google+
hỗ trợ SEO hiệu quả

1. Kiếm càng nhiều followers càng tốt
- Mạng xã hội facebook không còn quá xa lạ, khi sử dụng fan page facebook thì thuật ngữfollo
wers là những khán giả, nguời hâm mộ, những nguời quan tâm tới lĩnh vực, bài
viết, website của bạn và họ following để theo dõi đuợc thuờng xuyên những tin tức,
hoạt động từ bạn. Following tuơng tự như khi bạn like một trang facebook fan page.

Nhưng có một sự khác biệt ở đây, những nguời chủ doanh nghiệp khi sở hữu facebookfanpage
hay bất cứ một trang mạng xã hội dành cho doanh nghiệp nào khác đều muốn
những nguời hâm mộ, khán giả, fan của mình có khả năng là khách hàng tiềm năng
cao nhất tức là ít mà chất luợng còn tốt hơn là nhiều mà không đúng mục tiêu.
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Vậy tại sao Google+ lại trái nguợc hoàn toàn, bạn càng có nhiều nguời follow thì càngtốt . Khi
bạn ở trong vòng kết nối ( circle) hoặc following một Google+ page của anh A
nào đó, nếu bạn tìm kiếm sản phẩm dịch vụ liên quan mà anh A có cung cấp thì Google
sẽ ưu tiên cho anh A đuợc ở vị cao hơn so với các trang khác mà bạn không ở trong
vòng kết nối hoặc following.

Ví dụ đơn giản và thực hành đuợc luôn: Nếu bạn following trang Google+ của công tyVề thiết
kế thì khi bạn tìm kiếm từ khóa liên quan đến
thiết kế website

chuyên nghiệp thì website này sẽ đuợc xếp hạng cao hơn khi bạn không đăng nhập tài khoản
Google để tìm kiếm.
Đây là một ưu ái rất lớn mà mạng xã hội Google+ dành cho bạn.

Vậy làm thế nào để có thêm nhiều nguời follow

Tận dụng các mạng xã hội mà bạn đang tham gia như facebook, zingme, linkhay đểchia
sẻ google+ profile hoặc page của bạn tới bạn bè.

-

Đặt liên kết tới Google+ profile hoặc Google+ page từ website, blog của bạn

-

Đặt bất cứ nơi nào cho phép như diễn đàn bạn tham gia, hoặc chữ kí email.

-

Thêm Google+ bage vào website.

2. Thiết lập quyền tác giả.
Google cung cấp cho bạn cách để khẳng định quyền tác giả với các bài viết trên website, blog
của mình. Việc này không chỉ giúp Google biết đuợc bạn là tác giả bài viết
nếu có ai copy bài viết của bạn mà đồng thời cung cấp cho bạn sự hiện diện nổi bật
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trong kết quả tìm kiếm. Đồng nghĩa với việc bạn nhận đuợc nhiều click hơn có nhiều
traffic và chuyển đổi hơn .

Vậy làm sao có thể sử dụng tính năng này, có 2 cách

Cách 1 là bạn để lại địa chỉ email của bạn trên tất cả các trang có bài viết của bạn
đồng thời email phải đuợc liệt kê trên google+ profile. Cách này thuờng dùng cho blog có nhiều
tác giả .

-

Cách 2 thông dụng nhất là liên kết nội dung với profile

Thay thế profile_url bằng url của trang Google+ của bạn. Sau đó đăng nhập tài khỏan google+
chọn edit profile add website hoặc blog tới phần
contributor.
Có một lưu ý với bạn là ảnh đại diện google+ profile của bạn nên dùng ảnh nguời thật
thì khả năng hiển thị cao hơn. Tại sao tôi nói điều này bời vì có một thời gian dài tôi
dùng ảnh đại diện là 2 con khỉ ôm nhau và thắc mãi không hiểu tại sao không hiển thị
đuợc trong kết quả tìm kiếm, mãi tới khi có một nguời giải thích là Google dùng công
nghệ nhận diện khuôn mặt gì gì đó thì tôi thay ảnh và đuợc như ý muốn.

3. Kết nối trưc tiếp Google+ page với Website, blog.
Hãy đảm bảo sử dụng đoạn code kết nối trực tiếp Google+ page tới website. Như đãphân tích
kết quả ở trên từ lợi ích của việc có nhiều người follow Google+ page. Việc
kết nối trực tiếp Google+ page với website giúp tạo ra đuợc nhóm nguời thực sự quan
tâm tới lĩnh vực mà bạn cung cấp để chăm sóc tốt hơn và huởng lợi từ SEO nhiều hơn
khi có nhiều nguời following.

4. Khuyến khích +1
Bạn đã có nút +1 trên website chưa, hay nhanh chóng bổ sung nếu chưa có. Tác dụng của nút
+1 mạnh mẽ hơn nhiều so với facebook like. Số luợng +1 sẽ đuợc hiển thị trong
kết quả tìm kiếm ngay cả khi nguời tìm kiếm không đăng nhập google+. Giả sử bạn đang
tìm kiếm một nền tảng blog mà bạn không am hiểu nhiều về nó những với con số
đi kèm bên duới như hình mình họa thì bạn sẽ chọn blog nào?
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Hãy đảm bảo bạn sử dụng code của nút +1 mới nhất trên website của bạn ngay cả khibạn
không quan tâm tới số luợng +1 thì nút +1 còn có thể giúp nguơi khác dễ dàng chia
sẻ liên kết từ bài đăng của bạn.

5. Điền đầy đủ hồ sơ.
Hãy điền đầy đủ profile của bạn như hình minh họa, sẽ giúp bạn tận dụng tối đa tiềmnăng SEO
của Google+

nguồn tại http://3g.wap.vn
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