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Đây là quy chuẩn các bài viết trong Mybalo.com. Các bài viết hay nhận xét không đạt tiêu
chuẩn quy định này sẽ không được đăng tải hoặc không tính thưởng.

1/ Đối tượng áp dụng:
Editor, Translator, publisher

2/ Yêu cầu chung đối với các bài mới:
- Tiêu đề: phải có tên địa điểm (ví dụ như: Windows café, Chả cá Lã Vọng, Văn Miếu quốc tử
giám…)

- Title alias: đây là phần thể hiện ra địa chỉ của bài viết, phần này có thể để trống

- Địa chỉ: phải chính xác, không viết tắt (ví dụ: số 371 Kim mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba
đình, Hà Nội). Nếu không có địa chỉ cụ thể cũng phải ghi đầy đủ tên làng, xã, huyện,
tỉnh….Sau khi đăng bài viết thành công phải kiểm tra xem Google map có thể hiện đúng địa
chỉ hay ko. Nếu đã ghi đúng mà vẫn không hiện thì ghi địa chỉ gần đúng theo Google map và
địa chỉ chính xác ghi bên dưới bài viết.

- Thông tin thêm: có thể là hướng dẫn cách tìm đường, sơ lược về mô hình, các sản phẩm,
dịch vụ…

- Phần giá cả: đây là phần bắt buộc phải có, tùy thuộc vào vùng và quốc gia để ghi đơn vị
(VD: 20.000VND, 20USD…), nếu là free để 0.

- Hình ảnh: các hình ảnh nếu lấy trên mạng phải là ảnh “sạch”, không có quảng cáo, ko có
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tên của trang web khác hay tên người chụp

- Phần Meta title: theo qui chuẩn sau: (copy nguyên câu bên dưới)

o Ví dụ bài viết về "Văn miếu". Meta title sẽ là: Thông tin, nhận xét, đánh giá về Văn miếu –
Hà Nội. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

o Ví dụ bài viết về "Khách sạn Daewoo". Meta title sẽ là: Thông tin, nhận xét, đánh giá về
khách sạn Daewoo – Hà Nội. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn.

- Phần Meta keyword:

o Ví dụ bài viết về Văn miếu, Meta keyword sẽ là: "Van mieu, văn miếu, tham quan, điểm
tham quan, hà nội, ha noi"

o Ví dụ bài viết về "Khách sạn Daewoo", Meta keyword sẽ là: "khach san, daewoo, hanoi,
khách sạn, daewoo, hotel"

3/ Phần nhận xét:
- Phần nhận xét: nếu không phải là nhận xét của bản thân mà copy hoặc dịch thì phải chỉnh
sửa theo văn phong của mình. Yêu cầu tạo nick mới đối với các bài nhận xét copy hoặc để chế
độ “guest”

- Các khu vực bắt buộc phải có nhận xét:

·

Khách sạn (1)

2/5

Quy chuẩn bài viết
Viết bởi Administrator
Thứ ba, 13 Tháng 10 2009 06:57 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 17 Tháng 3 2010 02:58

·

Ăn uống (1)

·

Café, bar, karaoke (1)

4/ Các yêu cầu riêng:
- Số lượng bài viết ít nhất trong từng hạng mục:

o

Phần thông tin chung: mỗi mục ít nhất 1 bài

- các bài viết ở phần này phải chú trọng đến du lịch, ẩm thực, văn hóa, lịch sử… mang tính
tổng quát chung. (Không phải là những bài báo đưa tin, mang tính thời sự)

-

Đối với bài viết giới thiệu về món ăn hay địa danh phải có địa chỉ cụ thể ở cuối bài viết. VD:

+ Viết về Phở (Địa chỉ có thể thưởng thức phở như: 56 Lý Quốc Sư, 20 Hàng Hành…)

+ Viết về Văn miếu – Quốc tử giám (địa chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Hà Nội)

o
Phần khách sạn: phải đầy đủ các loại khách sạn từ bình dân 1* đến 5* (mỗi loại ít
nhất 10 khách sạn)
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o

Phần café, bar: ít nhất 20

o

Phần điểm tham quan: ít nhất 20

o

Phần matxa, spa: ít nhất 5

o

Quán ăn: ít nhất 20

o

Mua sắm: ít nhất 10

- Số lượng yêu cầu một tháng : tối thiểu 150 bài (tiến độ mỗi tuần tối thiểu 30 bài)

- Nhà hàng: các bài viết về nhà hàng thì ngoài ảnh bên ngoài của nhà hàng phải thêm ảnh của
các món ăn tại đó

- Khách sạn: ngoài ảnh bên ngoài phải có ảnh các phòng của khách sạn.

- Café: phải có ảnh bên ngoài và không gian bên trong quán

- Yêu cầu thường xuyên thay đổi nick để các bài viết có lượng thành viên phong phú

Một số bài viết tham khảo:
- Khu vực Khách sạn

4/5

Quy chuẩn bài viết
Viết bởi Administrator
Thứ ba, 13 Tháng 10 2009 06:57 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 17 Tháng 3 2010 02:58

- Khu vực Matxa - Spa

- Khu vực Cafe - Bar

- Khu vực Quán ăn

- Khu vực Mua sắm

- Khu vực Tham quan

- Khu vực Thông tin chung
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