
Bảng giá QC tại Digitrends Vietnam 
Báo giá quảng cáo sản phẩm trên website  digitrends.com.vn 2020. 
Website digitrends.com.vn được thành lập vào 20/9/2018. Là một trong 
những website tư vấn sản phẩm lớn nhất tại Việt Nam. 

Tính đến tháng 2/2020 website  digitrends.com.vn  có khoảng 5000/người 
truy cập từ Google mỗi ngày. Trong đó người truy cập qua các phương 
tiện di động chiếm 67%, 30% máy tính để bàn và 3% người truy cập từ 
máy tính bảng. 

Thông tin liên hệ: 

● Họ và tên: Vũ Đức Mạnh 
● Số điện thoại: 0362424686 
● Email: manhleo193@gmail.com 
● Zalo: manhleo93 
● Facebook: manhleo93 

Một số hình ảnh thống kế dữ liệu của website digitrends.com.vn 

 

 

Hình ảnh chụp từ công cụ Ahrefs.com 

Bảng giá Backlink SEO tại Digitrends Vietnam 

Đối với khách hàng có nhu cầu đặt backlink hỗ trợ SEO có thể lựa chọn 
những hình thức sau: 

Dịch vụ backlink: 

● Đặt backlink trên bài có sẵn: 1.000.000đ. 
● Guest Posting: Tạm ngừng. 
● Đăng bài PR thương hiệu:  Tạm ngừng. 
● Đặt TextLink cố định tại Footer:  Tạm ngừng. 

Lưu ý: 

mailto:manhleo193@gmail.com


● Đặt có thể đặt backlink tại các bài sẵn trên website. 
● Thời gian có hiệu lực là 1 năm kể từ ngày đặt link. 
● Tất cả link đặt đều hỗ trợ Dofollow. 

Bảng giá đưa sản phẩm lên Đánh giá lớn 

Đối với khách hàng muốn đưa sản phẩm lên các bài viết có sẵn chúng 
tôi hỗ trợ 3 vị trí sau: 

Gồm 3 vị trí quảng cáo trên bài viết: 

● Bảng so sánh giá: 1.000.000đ. 
● Mục hãng tốt nhất: 1.000.000đ. 
● Top 5 sản phẩm: 1.000.000đ. 

Lưu ý: 

● Thời gian có hiệu lực là 1 năm kể từ ngày đặt SP. 
● Hãng tốt nhất chỉ quảng cáo thương hiệu không hỗ trợ gắn link. 
● Tất cả link phần bảng và phần top sản phẩm là Nofollow. 

Ghi chú về các vị trí đặt quảng cáo trên trên: 

Vị trí bảng so sánh giá: 

 

Vị trí hãng tốt nhất: 



 

Vị trí top 5 sản phẩm: 
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