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Využití doplňkového feedu v Google Merchant Center

pro úpravy primárního zdroje



ZNÁME?

Nevím, co to je

Nikdy jsem ho nenastavoval/a

Už jsem s ním pracoval/a

30 %

49 %

21 %

Počet respondentů: 47



TROCHA TEORIE

• Sekundární zdroj dat

• Úprava, doplnění a aktualizace atributů v primárním feedu

• Při vytvoření doplňkového zdroje se automaticky nastaví pravidlo pro 

propojení s primárním feedem

• V Google Merchant Center od září 2017





NASTAVENÍ DOPLŇKOVÉHO FEEDU
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POSLEDNÍ INGREDIENCE

• Doplněk do Google Sheets pro Merchant Center

• Stáhnout si ho můžete ZDE

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-merchant-center/khmgjlealmkahibiaednilpjljphmfnn




A K ČEMU TO TEDA JE V PRAXI?



ZE ŽIVOTA PPC SPECIALISTY

“Dobrý den, chtěli bychom se připomenout s úpravou produktového feedu..”

“Dobrý den, mohli byste nám ve feedu označit bestsellery uvedené na webu?”

“Dobrý den, ve feedu máme stále zamítnuto 153 položek kvůli chybějícím EAN kódům..”



VYUŽITÍ DOPLŇKOVÉHO FEEDU

• Přidání nebo přepsání [custom_label] pro usnadnění správy

• Změna atributu [title]

• Vyloučení konkrétních produktů pomocí atributu [exlude_destination]

• Doplnění chybějících kódů [gtin]

• Změnit nebo doplnit lze jakýkoliv atribut kromě [id]



PŘÍKLAD VOLUME 1

Přidání atributu [google_product_category]

Problém

● Google doporučuje do feedu doplňovat atribut [google_product_category].

● Ten se ale často liší od kategorií produktů klienta.

Řešení

● Rozhodli jsme se otestovat, zda má vyplnění atributu skutečně vliv na výkon kampaní.



PŘÍKLAD VOLUME 1

Výsledky

Podíl zobr.

+2,4 %



PŘÍKLAD VOLUME 2

Doplnění chybějících [gtin] kódů

Problém

● Po nahrání feedu došlo k zamítnutí položek kvůli chybně zadanému atributu [gtin].

● Klient neměl na úpravu feedu časové kapacity.

Řešení

● Pomocí scrapingu jsme si stáhli EAN kódy zamítnutých položek

● Do primárního feedu jsme je doplnili přes doplňkový zdroj.



PŘÍKLAD VOLUME 2

Výsledky

Zobrazení

+166 %

Prokliky

+203 %

Konverze

+278 %



PŘÍKLAD VOLUME 3

Úprava atributu [title]

Problém

● Klientovi chyběl v atributu [title] název modelových řad produktů.

● Uživatelé ale produkt často hledali ve spojení značka + modelová řada.

Řešení

● Před zadáním kompletní úpravy feedu jsme změnu názvu otestovali na jedné ze značek.



PŘÍKLAD VOLUME 3

Výsledky

CTR

+26 %

CPC

-7 %

Podíl zobr.

+7 %



SHRNUTÍ

Aneb hlavní výhody a nevýhody doplňkového feedu

+ Úprava feedu bez nutnosti zásahu programátora

+ Úprava jakéhokoli atributu kromě [id]

+ Vhodné pro jednodušší úpravy a testování před zadáním změn klientovi

- Je zapotřebí manuálně nahrát [id] položek (bez automatické aktualizace)

- Přes doplňkový feed nelze nahrát nové produkty

- Problém při úpravě většího množství položek



DALŠÍ MOŽNOSTI / AUTOMATIZACE

IMPORTFEED

• Import některých atributů do Google Sheets

• Omezení počtu položek (max. 250)

• Chybí atribut [id]

SUPERMETRICS

• Import všech atributů do Google Sheets

• Omezení v počtu položek (max. 250)

• Od $69 na měsíc pro Google Sheets



DALŠÍ MOŽNOSTI / AUTOMATIZACE

SKRIPTY

• Umožňují import celého feedu do Google Sheets

• Tím zajistí aktuálnost produktů v doplňkovém feedu

• Technická náročnost

MERGADO

• Umožňuje všechny zmiňované úpravy feedu

• Nejsofistikovanější řešení pro časté a rozsáhlejší změny a práci s feedem

• Od 286 Kč na měsíc



DÍKY ZA POZORNOST

barbora.nemravova@gmail.com

@bara_nemravova

mailto:barbora.nemravova@gmail.com
https://twitter.com/bara_nemravova

