Tìm kiếm tài năng SEO
& thúc đẩy sự phát triển SEO bền vững
Phiên bản 5.0

GIỚI THIỆU VIỆT NAM SEO AWARD 2016
SEO (Search Engine Optimization) là một tổ hợp các phương pháp nhằm gia tăng lượng
truy cập đến website thông qua các bộ máy tìm kiếm, đặc biệt là Google, Cốc Cốc, Bing...
SEO hiệu quả giúp đưa những trang web cụ thể lên vị trí hàng đầu trong danh sách kết
quả tìm kiếm với một số từ khóa cụ thể.
Tại Việt Nam, SEO không phải là một nghề được đào tạo chuyên nghiệp hay chính quy.
Nhiều cao thủ SEO tự học tập, nghiên cứu và có những thành công nhất định trong kinh
doanh. Một số đơn vị đã năng động cung cấp dịch vụ đào tạo SEO với các hình thức đa
dạng.

Cùng với sự phát triển nhanh của kinh doanh trực tuyến trên các website, thị trường SEO
đã hình thành. Tuy nhiên, nhiều nhà quản trị website còn lúng túng khi lựa chọn nhà
cung cấp dịch vụ SEO phù hợp.
Trước tình hình đó, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức cuộc thi
SEO VIỆT NAM 2016 với chủ đề “Website Cất cánh cùng SEO”.

MỤC TIÊU
 Là cuộc thi SEO có quy mô lớn
nhất Việt Nam, thu hút sự tham
gia của cộng đồng SEO Việt
 Được nhiều doanh nghiệp kinh
doanh trực tuyến quan tâm

 Thu hút khách hàng trực tuyến
tới một số lĩnh vực, mặt hàng cụ
thể
 Phát hiện, hỗ trợ và vinh danh
các tài năng SEO
 Tăng cường hợp tác, gắn kết
cộng đồng SEO, thúc đẩy Digital
Marketing…

Ý NGHĨA
 Tạo nên một sân chơi chuyên
nghiệp dành cho cộng đồng
SEO.

 Phát động phong trào SEO
sáng tạo, mang lại hiệu quả
thiết thực cho doanh nghiệp
kinh doanh trực tuyến.
 Tôn vinh các tài năng SEO, qua
đó giúp các đơn vị kinh doanh
online nâng cao nhận thức về
tầm quan trọng của SEO bền
vững trong TMĐT.

ĐỐI TƯỢNG & THỜI GIAN
1. ĐỐI TƯỢNG:
 Mọi công dân và pháp nhân ở Việt Nam
2. THỜI GIAN:
 Cuộc thi diễn ra từ 31/03/2016 tới 30/6/2016

 Lễ phát động cuộc thi: 03/03/2016 tại Tp. HCM
 Đăng ký dự thi: từ 03/03 đến 29/03/2016
 Lễ trao giải và Gala tôn vinh Cộng đồng Digiatal
Marketing: tháng 7/2016 tại Hà Nội

TỔ CHỨC
 Đơn vị chủ trì:
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)
 Đơn vị phối hợp:
DGM Việt Nam, Bizweb, Haravan, Hoàng Nguyễn, iNET, Vietmoz,
Vinalink, iSocial, VIA, ACCESSTRADE.
 Ban giám khảo:
VECOM, DGM Việt Nam, Vietmoz…
 Đối tác truyền thông:
VTV, VTC, VOV, TH Hà Nội, VNExpress, ICTNews, Infonet, Tinh tế,
24h.com.vn, Tintuc.vn, PCWorld, Thương gia Thị trường, Doanh
nhân […]

CÁC HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
1. Lễ phát động cuộc thi: ngày 03/03/2016 tại Tp. HCM
2. Chuỗi hội thảo chuyên đề trong cuộc thi SEO:
Chuỗi sự kiện SEO

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

1. Kinh doanh trực tuyến với SEO và CPA 25/03/2016
AFFILIATE Marketing

Hà Nội

ACCESSTRADE

2. Đại hội bán hàng Online

02/04/2016

Hà Nội

Vinalink

3. SEO thông minh – SEO 2016

21/04/2016

Tp. HCM

Hoàng Nguyễn

4. Ngày hội SEOer 2016

06/05/2016

Tp. HCM

Haravan

5. Tối ưu hoá website để tăng tỉ lệ
chuyển đổi – chốt đơn hàng

10/06/2016

Hà Nội

Bizweb

4. Lễ trao giải và Gala tôn vinh Cộng đồng Digital Markeing
(20/07/2016) tại Hà Nội

CƠ CẤU GiẢI THƯỞNG
01 Giải nhất:
• Trị giá 100.000.000 VNĐ

01 Giải nhì:
• Trị giá 50.000.000 VNĐ

01 Giải ba:
• Trị giá 30.000.000 VNĐ
02 Giải khuyến khích:
• Trị giá 10.000.000 VNĐ

ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG
BA ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG CHỦ YẾU:
1. Các cá nhân, đơn vị dự thi
• Thu hút người dự thi với giải thưởng giá trị, nâng cao uy tín trong cộng
đồng, tăng cơ hội được quảng bá tới những khách hàng mục tiêu trong
Cộng đồng kinh doanh online.
• Thu hút các nhóm dự thi thông qua
o Các đơn vị đào tạo SEO: Phối hợp tuyên truyền cuộc thi và thúc đẩy các
học viên đăng ký tham gia, nhằm chứng minh năng lực SEO của học viên
và mức độ uy tín của đơn vị.
o Các Group diễn đàn/ mạng xã hội: Tạo các kịch bản seeding và truyền
thông hàng loạt, giúp cuộc thi lan tỏa rộng khắp. Có thể phối hợp cùng
các admin trên các diễn đàn, đặt banner/logo cuộc thi.

ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG

2. Doanh nghiệp
• Thông qua diễn biến cuộc thi, các câu chuyện chia sẻ của các chuyên gia về
SEO, các câu chuyện hậu trường… sẽ truyền thông nhằm nâng cao sự hiểu
biết của cộng đồng kinh doanh online về vai trò của SEO và tăng thứ hạng
của website trong kết quả tìm kiếm.
• Việc truyền thông tới các doanh nghiệp kinh doanh online được thực hiện
trên những nhóm báo, trang tin đại chúng, các trang chuyên ngành…

3. Người tiêu dùng
• Truyền thông tới đông đảo người tiêu dùng trực tuyến nhằm thúc đẩy sự
quan tâm tới các lĩnh vực/ mặt hàng có từ khóa được chọn trong cuộc thi.
• Trực tiếp hoặc gián tiếp tăng truy cập tới các website liên quan tới các lĩnh
vực/ mặt hàng được chọn.

NỘI DUNG & DIỄN GIẢ
1.

2.

3.

4.

Anh Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Ban tổ chức SEO Adward; Phó Tổng thư ký kiêm
Trưởng Đại diện VECOM tại HCM:
Tổng quan về SEO và cuộc thi SEO Adward
Huỳnh Lâm Hồ - CEO Haravan:
Nền tảng hỗ trợ làm SEO thông minh.
Nguyễn Vinh Quang – CEO Hoàng Nguyễn; Nhà Huấn luyện Action Coach toàn
cầu:
Thế nào là SEO thông minh? Vai trò của SEO trong Online Marketing
Nguyễn Dương Huy Vũ - CEO Fibo:
Các công cụ làm SEO thông minh

GIỚI THIỆU: HỘI THẢO SEO THÔNG MINH
SEO THÔNG MINH – SEO 2016
Chương trình Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của cuộc thi SEO Adward được tổ chức
ngày 21 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn Continental Saigon với các mục tiêu:
- Cung cấp Kiến thức mới nhất về SEO cho Đội dự thi, Doanh nghiệp
- Giúp Doanh nghiệp hiểu rõ sức ảnh hưởng của SEO trong việc triển khai online
marketing
- Cung cấp kiến thức SEO thông minh và phương thức áp dụng vào doanh nghiệp
- Cách tổ chức một đội ngũ SEO, hệ thống SEO hiệu quả.
- Từ đó giúp Doanh nghiệp có định hướng tốt trong việc triển khai SEO cũng như là
Online Marketing
ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
- Đơn vị chỉ đạo: VECOM
- Đơn vị thực hiện: Hoàng Nguyễn, Haravan
- Đơn vị hỗ trợ: Fibo

THÔNG TIN CHI TIẾT
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
- Chủ doanh nghiệp
- Trưởng phòng Marketing, CNTT
- Các đội dự thi SEO Adward
- Các bạn SEOer và các bạn yêu thích lĩnh vực Online Marketing
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – CHI PHÍ:
- Thời gian: Từ 13h30 – 17h30 ngày 21 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Khách sạn Continental Saigon, số 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
- Chi phí: 200.000 đ (Chi phí 500,000đ/1 người: Ban tổ chức tài trợ 300,000đ)

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Khi tham gia hội thảo “SEO THÔNG MINH – SEO 2016”, các doanh nghiệp sẽ được:
 Kiến thức mới nhất về SEO.
 Hiểu rõ sự ảnh hưởng của SEO đối với sự phát triển của Doanh nghiệp.
 Phương pháp SEO thông minh.
 Cách tổ chức một đội ngũ SEO, hệ thống SEO hiệu quả
Và được những Phần quà trị giá từ Ban tổ chức và Nhà tài trợ:
 Tặng Chương trình "KINH DOANH ONLINE THÀNH CÔNG" do Hoàng Nguyễn tổ chức
 Voucher 1,000,000 VNĐ do Hoàng Nguyễn trao tặng.
 Tặng 100% giá trị sử dụng hợp đồng khi khách hàng sử dụng gói sản phẩm dịch vụ từ
Haravan cho năm 2.
 SEO: tặng 100% gói dịch vụ SEO có giá trị tương đương với đơn hàng đăng ký sử dụng
dịch vụ SEO của Fibo tại hội thảo
 SMS: tặng 100% gói dịch vụ SMS2ways có giá trị tương đương với đơn hàng đăng ký
sử dụng dịch vụ SMS 2ways của Fibo tại hội thảo.

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG – 1

MỨC TÀI TRỢ: 9.000.000 VNĐ
Quyền lợi cơ bản:
 Tên và logo được xuất hiện trong các kênh truyền thông của hội thảo: banner, thư mời,
slide giới thiệu chương trình, bandron, backdrop, standee chào mừng khách, tài liệu gởi
khách mời, sự kiện trên facebook.
 Được vinh danh trên website Hoàng Nguyễn, Haravan, trong chuyên mục giới thiệu Hội
thảo.
 Được thể hiện trong bài Pr chương trình trên báo Tuoitre.vn
 Được phát biểu 5 phút trong Hội thảo SEO Thông minh – SEO 2016.
 Một suất học bổng khóa học “Lập kế hoạch Online Marketing”

NHÀ TÀI TRỢ BẠC – 3

MỨC TÀI TRỢ: 3.000.000 VNĐ
Quyền lợi cơ bản:
 Tên và logo được xuất hiện trong các kênh truyền thông của hội thảo: banner, thư mời,
slide giới thiệu chương trình, backdrop, standee chào mừng khách , tài liệu gởi khách mời,
sự kiện trên facebook.
 Được vinh danh trên website Hoàng Nguyễn, Haravan trong chuyên mục giới thiệu Hội
thảo.
 Một suất học bổng khóa học “SEO web top 10 Google”

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG - 5

MỨC TÀI TRỢ: 1.000.000 VNĐ
Quyền lợi cơ bản:
 Tên và logo được xuất hiện trong các kênh truyền thông của hội thảo: banner, thư mời,
slide giới thiệu chương trình, backdrop , sự kiện trên facebook.
 Được vinh danh trên website của Hoàng Nguyễn, Haravan, trong chuyên mục giới thiệu
Hội thảo.
 Một suất học bổng khóa học “Facebook Marketing”.

hoangnguyen.edu.vn

1. Đại diện của Hoàng Nguyễn sẽ trao đổi cụ thể với quý đơn vị về cuộc
thi, quyền lợi và nghĩa vụ của Nhà tài trợ.
2. Xin liên hệ với BTC qua email: thanhtra@hoangnguyengroup.vn
điện thoại (08) 2211 2383 để có thông tin chi tiết về Hội thảo.

