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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM - SEO  

Áp dụng các phương pháo cải tiến nhất, kết hợp với kỹ thuật lập trình cho khả năng tối ưu nhất. 

 

KHUYẾN MÃI: 

 Giảm và chiết khấu 5% hoa hồng cho khách hàng thân thiết và đối tác của PDGroup. 

 

GIẢI PHÁP & Bí quyết để khách hàng có thể tìm thấy doanh nghiệp 

SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). SEO là 

một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của 

các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một tiểu lĩnh vực của tiếp thị qua công cụ tìm kiếm. 

PDGroup hướng tới những khách hàng có lượng từ khóa nhỏ thường nhỏ hơn 5 từ khóa (keywords). 

PDGroup làm SEO với chi phí cạnh tranh dựa vào hệ thống website vệ tinh lớn đa ngành nghề, giải 

quyết được tất cả các bài toán về làm Seo OnPage. 

Thời gian SEO từ 01 đến 03 tháng – Thời gian lưu trữ tại vị trí trên 06 tháng (xác định theo 

từng từ khóa về mức độ khó và cạnh tranh). SEO mang tính ổn định so với các dịch vụ quảng cáo 

GoogleAdwors, tuy nhiên hạn chế về thời gian thực hiện và triển khai đến khi có kết quả lâu hơn. 

 

Khi search từ khóa "dich vu seo google" trên Google, website www.vietnammarketing.vn đang ở vị trí đầu 

tiên của kết quả hiển thị tự nhiên (Seo) 
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QUY TRÌNH: 

1. Doanh nghiệp tham khảo bảng báo giá. 

2. PDGroup hỗ trợ và tư vấn. 

3. Doanh nghiệp xác định từ khóa chính để SEO. 

4. PDGroup báo giá chi tiết và thành lập hợp đồng. 

5. Từ khóa hiển thị tại trang 1-2 Google.com.vn (Top 1-20 vị trí). 

6. Thời gian thực hiện dự án và có kết quả từ  01- 03 tháng. 

7. Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dịch vụ hoặc hoàn trả 100% phí dịch vụ. 

 

TỪ KHÓA SEO: 

 Từ khóa SEO có phân biệt từ - cụm từ, có dấu, không dấu và ngôn ngữ theo website. 

 Từ khóa phân biệt nhóm ngành nghề hoạt động và kinh doanh. 

 Độ khó (từ 1 đến 4), độ phổ dụng, độ click. 

 Báo giá chi tiết, áp dụng trên từng từ khóa và theo thời hạn quy định đạt kết quả. 

 

CAM KẾT DỊCH VỤ: 

 Doanh nghiệp thanh toán đủ toàn bộ giá trị hợp đồng dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ. 

 Hoàn trả 100% phí dịch vụ là chi phí áp dụng cho từng từ khóa (theo hợp đồng) khi 

không đạt yêu cầu ở vị trí Top 1-20 Google.com.vn trong thời hạn quy định. 

 Từ khóa đạt yêu cầu khi một trong từ khóa loại có dấu hoặc không dấu đạt kết quả vì 

PDGroup chỉ tính chi phí SEO cho 1 từ khóa bao gồm loại có dấu và không dấu. 

 Hạn thanh lý hợp đồng dịch vụ sau 03 tháng kể từ khi ký hợp đồng dịch vụ. 

 PDGroup có trách nhiệm giữ bảo mật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả tài khoản quản 

trị mà doanh nghiệp đã bàn giao. 

 Các dịch vụ phát sinh trực tiếp từ bên nhà cung cấp dịch vụ trên PDGroup sẽ không hoàn 

toàn chịu trách nhiệm và chỉ thực hiện hỗ trợ, khắc phục tình trạng. 

 Báo cáo kết quả hàng tháng hoặc khi có kết quả khả quan tốt nhất. 
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 PDGroup không chịu trách nhiệm biên tập lại nội dung hoặc bài viết, được trích từ các nguồn 

khác đã được tồn tại trên hệ thống website, có nội dung phản cảm, không phù hợp với thuần 

phong mỹ tục, luật pháp Việt Nam quy định và ban hành.  

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ SEO WEBSITE: 

Bảng giá chung và mang tính chất tham khảo, chi tiết bảng giá được thỏa thuận giữa 2 bên và áp dụng cho từng dự án. 

 

TỪ KHÓA SEO CÓ DẤU KHÔNG DẤU 

02 từ khóa 

[thiết kế, thiet ke] 
2.000.000 

03 từ khóa 

[thiết kế website, thiet ke website] 
1.500.000 

04 từ khóa 

[dịch vụ uy tín, dich vu uy tin] 
800.000 

05 từ khóa 

[thiết kế web giá rẻ, thiet ke web gia re] 
500.000 

__ từ khóa [theo yêu cầu doanh nghiệp] - 

 

Giá trên chưa gồm VAT 10%.. 

 

THÔNG TIN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG CUNG CẤP: 

THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN LÝ 

Họ và tên  

Chức danh / bộ phận  

Đơn vị / Công ty  

Điện thoại  

Email chính  

Email phụ hoặc Email báo cáo  
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THÔNG TIN DỊCH VỤ - DOANH NGHIỆP THÔNG TIN DỊCH VỤ - PDGROUP 

Dịch vụ tên miền - Domain 

Đường dẫn(URL):  Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username):  Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

Dịch vụ lưu trữ website - Hosting 

Đường dẫn(URL): Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username): Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

Tài khoản quản trị website 

Đường dẫn(URL): Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username): Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

Dịch vụ Email Hosting 

Đường dẫn(URL): Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username): Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

Tài khoản Email quản lý các dịch vụ Facebook 

Đường dẫn(URL): Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username): Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

Tài khoản Email quản lý các dịch vụ Google+ (Webmaster Tools, Google Analytics, Bloger) 

Đường dẫn(URL): Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username): Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

Tài khoản khác 

Đường dẫn(URL): Đường dẫn(URL): 

Tên tài khoản(Username): Tên tài khoản(Username): 

Mật khẩu(Password): Mật khẩu(Password): 

 

 

PDGroup rất mong nhận được sự hợp tác với quý Công ty trong mọi lĩnh vực về Website và Marketing Online. 


