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1. PBN là gì?
PBN viết tắt Private Blog Net work (mạng lưới blog riêng) hệ thống các
website bạn thiết kế ra nhằm hỗ trợ SEO. Có thể dùng domain, Web 2.0
như blogspot.com, wordpress.com… nhằm kiểm soát nội dung và link
trên web.
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Web2.0
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* Ưu tiên dùng phương án sử dụng domain, hosting riêng.

2. Lợi thế của PBN trong SEO
1.

Quản lý tổng số backlink trỏ về.

2. Quản lý tổng số domain reffer về.
3.

Quản lý tổng IP hosting reffer về.

4.

Tuỳ chọn link ở page hoặc ở post.

5.

Tuỳ chọn anchortext từ khóa của link.

6.

Tuỳ chỉnh title của link.

7.

Đa dạng link có thể chọn link từ ảnh (chưa thẻ alt và title ảnh).

8.

Tuỳ chỉnh link comment, comment seeding.

9.

Đặc biệt tuỳ chọn dofollow và nofollow.

PBN

1.

3. Khó khăn khi xây dựng
PBN

Chi phí cao (bao gồm tên miền, hosting khác class C, content, nhận sự
và hệ thống).

2. Cần đội ngũ kỹ thuật đa năng (mua tên miền, setup blog, quản trị
server hệ thông).
3.

Đội ngũ content sáng tạo đa năng.

4.

Chiến lược sử dụng backlink tránh thuật toán Google Penguin.

4. Chọn tên miền và host hay dùng web 2.0?
1.

Chọn cả hai vừa dùng tên miền
hosting và web 2.0.

2. Do website content unique đa dạng
về kiểu dữ liệu nội dung nên không
nhất thiết phải chia quá nhiều tầng
vì sẽ làm giảm số domain reffer về.
3.

Trường hợp web 2.0 khi đã đủ lượng
backlink trỏ về còn thiếu domain
thì chúng ta addon vào web2.0
nhằm tăng số domain reffer về.

Xem Chọn tên cho SEO

5. Chiến lược phát triển
1.

Xây dựng content đáp ứng tối thiểu mỗi site 25-30 bài unique.

2. Post bài quay vòng đều.
3.

Chia sẻ bài viết từ site vệ tinh lên các mạng xã hội, website 2.0 lấy
backlink và traffic.

4.

Xác định mỗi site tối thiểu 1 landingpage để đi link qua lại có độ trust.

5.

Content da dạng kiểu và loại (text, photo, video)

6. Chiến lược khai tác
PBN?
1.

Xác định định tổng số domain và tổng sồ backlink cần thiết cho
landingpage SEO trên site chính.

2.

Viết content unique đi link dạng trích dẫn và reference về
landingpage SEO.

3.

Đặt link nofollow dạng sitewide về home hoặc category site chính.

4.

Đặt form đăng ký email Subscribe nhận bản tin mới hoặc ebook, tài
liệu.

5.

Đặt banner nofollow, target=“_blank” về home và category nhằm
quảng bá thương hiệu site chính.

Lưu ý khi sử dụng PBN?
1.

Tránh thuật toán Penguin của Google.

2.

Xây dựng đa dạng kiểu giao diện, cấu trúc content.

3.

Da dạng nội dung content (text, photo, video).

4.

Sử dụng host khác IP class C.

5.

Sử dụng info domain, hosting khác nhau.

6.

Sử dụng nhiều profile account khác nhau.
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