
 
 
 
 
 
VÀI NÉT VỀ TRANG WEBSITE THOIGIAN.COM.VN 
 
Traffic Rank in VN 1205 
Alexa Traffic Rank 197,337  Với 167 Sites Lingking in  
http://www.alexa.com/site/linksin/thoigian.com.vn 
Trong đó có những diễn đàn lớn như TTVNOL, webtrẻ thơ, tinh tế, otofun, lý số việt nam, Khổng tử.. và nhiều trang thông 
tin với số lượng truy cập rất lớn khác như zing, My Opera, Địa chỉ website, Xa lộ, trangnhat, Web cần biết, các trang phong 
thủy, thời tiết… 
* Có khoảng 15000 user truy cập mỗi ngày từ 130 nước khác nhau (xem Google Analytics) 
(~400 000 truy cập/tháng) 
* Được Google xếp hàng đầu với các từ khoá tìm kiếm ( xem file từ khóa trên Google) 
    Thoigian.com.vn   578 000 000 kết quả (xếp thứ 1) 
1. thời gian         230 000 000 kết quả (xếp thứ 1)  
2. lich         340 000 000 kết quả (xếp thứ 2) 
3. lịch         302 000 000 kết quả (xếp thứ 2) 
4. âm lịch         141 000 000 kết quả (xếp thứ 2) 
5. lịch trực tuyến        140 000 000 kết quả (xếp thứ 1) 
6. lich truc tuyen         260 000 000 kết quả (xếp thứ 3) 
7. lich van su    5 500 000 kết quả (xếp thứ 1) 
8. lịch vạn niên    2 400 000 kết quả (xếp thứ 1) 
9. van nien     4 500 000 kết quả (xếp thứ 1) 
10. tra lich dương sang am 9 000 000 kết quả (xếp thứ 1) 
11. tra lich am  40 000 000 kết quả (xếp thứ 2) 
12. xem ngay  18 900 000 kết quả (xếp thứ 3) 
13. lịch hoàng đạo   5 000 000 kết quả (xếp thứ 1) 
14. can chi            95 000 000 kết quả (xếp thứ 2) 



15. thoi gian            5 900 000 kết quả (xếp thứ 1) 
• Đánh giá của trang http://www.keyrow.com về từ khóa tìm kiếm 
http://www.keyrow.com/data/?s=thoigian.com.vn; 

Các “đặc biệt” của trang THỜI GIAN 
+Tên miền thoigian.com.vn 
+Ý tưởng hiện tại 
Lịch vạn niên, lịch vạn sự điện tử duy nhất được quảng bá trên báo chí & truyền thông 
+Ý tưởng tương lai:  
Thời gian biểu cho mọi người có giao diện phù hợp với Calendar của các “đại gia” CNTT 
+Sự khác biệt: Số người truy cập luôn tăng dần 
 
Các báo điện tử, các trang tin, diễn đàn hàng đầu đưa tin về  
Phần mềm Lịch vạn niên điện toán dùng cho tra cứu trực tuyến 
(thông cáo báo chí của trang website http://www.thoigian.com.vn ) 
 
http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/San-pham-moi/2006/11/3B9F009D/ 
http://www.ttv.vn/Phan-mem-Lich-van-nien-cho-tra-cuu-truc-tuyen.html 
http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/Ra-mat-phan-mem-Lich-Van-nien-dien-toan/65072498/217/ 
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=70820&catid=31 
http://vnnsearch.com/detail/12053/tra-cuu-thoi-gian-lich-van-nien.html 
http://www.3c.com.vn/Story/vn/nghiencuuvaphattrien/tintucvasukien/sukien/2006/12/1888.html 
http://www.hanoipc.evn.com.vn/EVNShow/tintuc1.asp?InforID=11334&CategoryID=880&Pos=880&rCount=1736 
http://www.hnpt.com.vn/pages/tin_tuc_chitiet.asp?news_id=19760 
http://www.saigonnews.vn/sncdetailnews.aspx?Item=7016&Kind=9 
http://www.diendantinhoc.vn/showthread.php?t=26 
http://www.tin247.com/ra_mat_phan_mem_lich_van_nien_dien_toan-4-21335326.html 
http://www.bao-loc.us/news/index.php?nv=News&at=article&sid=362 
http://thaongan.com.vn/home/index.php?nv=News&at=article&sid=362 
http://www.conghung.com/?conghung=mod:news%7Cact:detail%7Cnewsid:2189 
http://www.dtdd.com/diendan/showthread.php?t=947 
 



 

 



 



 



 



 



 



 



 


