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Việc đa dạng hóa liên kết từ nhiều trang web khác nhau đang là xu hướng trong SEO 2014.Làm
thế nào để có thế có được những liên kết backlink chất lượng đơn giản và hoàn toàn miễn phí.
Creative Việt Nam xin chia sẻ những thủ thuật xây dựng liên kết giúp bạn cải thiện thứ hạng
trong kết quả tìm kiếm,hỗ trợ tăng pagerank khá hiệu quả trong quá trình làm dịch vụ SEO.

Đưa trang web của bạn lên các web directories:

Việc sumit website lên các Web directories bằng tay là một công việc khá nhàm chán và đơn
điệu,nhưng bù lại bạn có thể có được hàng trăm liên kết miễn phí từ hệ thống này

Viết bài pr qua báo chí:

Việc đưa bài viết của bạn lên các trang báo chí có pagerank cao giúp bạn tạo được khá nhiều
bachkink miễn phí,nó sẽ tự động gửi bài viết của bạn sang các trang khác nhau.

Tạo liên kết qua lại giữa các website cùng chủ đề
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Bạn nên nhớ rằng google luôn đánh giá cao các liên kết đến từ các website cùng nội dung,và
liên kết chất lượng nhất là liên kết trong bài viết nó vừa giúp bạn có thể thăng từ khóa đồng thời
được hưởng pagerank từ site gốc.

Viết tiêu đề và bài viết hấp dẫn:

Điều này giúp thúc đẩy nhanh việc share nội dung của bạn lên các site khác nếu nội dung chất
lượng

Chèn liên kết trong các profiles:

Đây là một trong những chiến thuật xây dựng liên kết được sử dụng khá nhiều trong việc làm
SEO năm 2013 và đến này nó vẫn khá hiệu quả

Chia sẻ kinh nghiệm:

Nếu thực hiện tốt bước này, Website của bạn sẽ sớm đạt được 1 vị thế mới. Để ứng dụng tốt
bước này, bạn phải là người có những kỹ năng nhất định như thiết kế Web, viết quảng cáo,
dịch thuật hay SEO. Hãy chia sẻ kinh nghiệm, những hiểu biết của bạn đối với những Website
khác, đưa ra các lời khuyên giúp tối ưu hoá những Website đó,… Điều này sẽ giúp bạn có được
niềm tin, thương hiệu từ các webmaster khác.

Tạo một giao diện hay Widget tốt:

Bạn nên thuê một nhà thiết kế thực thụ đến tư vấn và thiết kế cho bạn một giao diện liên quan
tới một mạng xã hội cụ thể nào đó hay một trang phổ biến. Điều này giúp bạn thu hút được
những link chất lượng đến trang của bạn.
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Những thủ thuật trên chỉ là một trong những cách tạo backlink miễn phí khá đơn giản,sau khi
đã có một số lượng backlink tương đối các bạn nên tập trung vào nội dung và tối ưu bài viết.
Hãy nhớ rằng xu hướng SEO năm 2014 vãn hướng đến nội dung là quan trọng nhất. Chúc bạn
thành công.
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