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UDREGNET RABAT



SHOPPING TAB



EU giver Google bøde på 2,4mia €

Margrethe Vestager



SELVSTÆNDIGT FIRMA

Google åbner for at prissammenligningssider kan 

deltage i Shopping på lige fod med Google Shopping.



KELKOO / PRICERUNNER

Som Kelkoo kunde er du automatisk med i Shopping.

Pricerunner har fravalgt at byde ind i Shopping på 

nuværende tidspunkt.

Endelig afgørelse fra EU venter vi stadig på.
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HVORFOR ER GOOGLE SHOPPING VIGTIGT

Hvad end EU beslutter sig for så forsvinder 

Google Shopping ikke.

1.



Eksponering gennem Google Shopping er 

stadig den nemmest vej til top placering 

på Google på købsrelaterede søgninger. 
(I hvert fald til denne Black Friday)

HVORFOR ER GOOGLE SHOPPING VIGTIGT

2.



Google Shopping er en skalerbar løsning til 

at vise potentielle kunde jeres vareudvalg.

HVORFOR ER GOOGLE SHOPPING VIGTIGT

3.



Nemt at skrue op og ned for volumen i 

forhold til sæson, kampagner og 

afprøvning af nye markeder og produkter.

HVORFOR ER GOOGLE SHOPPING VIGTIGT

4.
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HVORDAN KAN VI PÅVIRKE GOOGLE SHOPPING

• Google Shopping politikker

• Produkt data

• Merchant center

• Adwords-konto (Kelkoo-konto)



GOOGLE SHOPPING POLITIKKER

• Alt persondata skal sendes over krypteret 

forbindelse

• Link til handelsbetingelser skal være på 

produktsiden

• Webshops skal tilbyde levering til privat 

adresse i target-land.



Ingen serviceprodukter, kun fysiske og digitale 
produkter, i brugt og ny tilstand.

Ingen vandmærke, tekst eller tydelige modeller 
på produktbilleder

Desuden må der ikke annonceres for:

• Forfalskede varer

• Farlige produkter (våben, rusmidler)

• Produkter, der muliggør uærlig adfærd (hacker programmer)

• Stødende eller upassende indhold

GOOGLE SHOPPING POLITIKKER



PRODUKTDATA 1

Produkter der annonceres i Danmark skal 

have følgende informationer:

• Id (max 50 tegn)

• Produkttitel (max 150 tegn)

• Produktbeskrivelse (max 5000 tegn)

• Produkt URL (max 2000 tegn)

• Produktbillede URL (max 2000 tegn)

• Produkt tilgængelighed (På lager / ikke på lager)

• Pris

• Brand/GTIN/MPN (min 2 ud af 3) 

• Stand (nyt, brugt eller renoveret)



GTIN, EAN OG STREGKODENUMRE

I Dandomain hedder feltet EAN/stregkode, og 

findes i Generel Tab på produkterne under 

Avanceret.

Google påstår at feltet er påkrævet, men det 

er ikke altid produkter bliver afvist af den 

grund.

Prøv jer frem!



Ved produkter der annonceres i Danmark er det 

en god ide at have følgende informationer 

med:

• Tilbudspris

• Datoer for tilbud

• Link til ekstra billeder

• Produkt type

• Google Produkt kategori

PRODUKTDATA 2



VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Hvis du sælger tøj og bøger, så ændres kravene 

til, hvilke informationer der er valgfrie.

Hvis du annoncerer i andre lande som f.eks. 

England eller Tyskland så gælder der andre krav 

til produktdata.



VEJEN TIL SHOPPING

http://www.domæne.dk/admin/Google-productfeed-export.asp?SetLangID=26&FeedCheckSum=e025857982d65de48be2641939909759



DANDOMAIN



MERCHANT CENTER ER EN GOOGLE KONTO

• Merchant Center er en Google-konto, 

ligesom Adwords, Analytics og Search 

Console.

• God ide at have dem på samme konto da 

det gør det nemmere at linke sammen

• Kun ét Merchant Center kan gøre krav på et 

domæne og indgive produkter.



MERCHANT CENTER OG SEARCH CONSOLE

Login skal være verificeret webmaster ejer 

i Search Console.



Kun ét Merchant Center kan gøre krav på et 

og kun ét domæne og indgive produkter.

Flere domæner: .DK, .NO og .SE.  kræver en 

Merchant Center-konto til hver af dem.

Heldigvis kan én Google Konto have flere 

Merchant Center-konti.

MERCHANT CENTER OG DOMÆNET



INDLÆS FEED – BASIS INFORMATION



INDLÆS FEED – TYPE AF FEED



INDLÆS FEED – HVOR OFTE

Tip!

Navngiv filnavnet som en

.TXT fil, så autodetekterer 

Merchant Center hvilken type af 

fil der bliver indlæst og mange 

hovedpiner bliver undgået.

Husk!

At sætte tidszonen til 

København, så feed bliver 

indlæst på det tidspunkt i regner 

med den bliver indlæst.



FRAGT

Tip!

I Merchant center kan du 

sætte din pristrappe for fragt. 

Både i forhold til ordrebeløb, 

antal produkter og i forhold til 

vægt.

Tip!

Sæt leveringstid i Merchant 

Center. 

Informationer Google viser i 

Shopping tab, især vigtigt 

hvis der er flere webshops om 

at levere samme produkt.



GRATIS FORSENDELSE



AFVISTE PRODUKTER

Det kan næsten ikke undgås at der ikke er fejl og advarsler på produkter.

Gå til Produkter  diagnostik for se en oversigt af fejl og mangler.



DIAGNOSTISERING

Tip!

Google kræver GTIN-nummer på 

mange produkter, derfor er det en 

god ide at få indtastet dem. Ellers 

bliver varen afvist i Merchant 

Center.

Tip!

Merchant Center har en algoritme som 

kigger alle produkter igennem og afviser 

dem hvis ord som røg, kniv, børn, riflet og 

andre almindelig danske ord indgår.

Under hvert produkt kan man anmode 

om at få produktet gennemgået manuelt 

før produktet er aktivt til annoncering.



ADWORDS LINKKONTI

Link din Merchant-konto med din AdWords-

konto, så du kan annoncere med produktdata.



SHOPPING KAMPAGNE

Husk!

At vælge kampagne -

typen ‘Shopping’.

Husk!

At vælge salgsland så 

det stemmer overens 

med salgslandet fra dit 

Merchant Center.

Tip!

Ved første kampagne; 

sæt 

‘Kampagneprioritet’ til 

høj.



SÆT EN MAX CPC OG BUDGET



OPRET EN ANNONCEGRUPPE

Tip!

Allerede nu kan du opdele produkter i Brands, 

Produkttyper eller Vare-id’er



OPDELING AF PRODUKTER

Opdelt efter Brand og derefter Produkttype



ADWORDS SPORRINGSKODE

Brug AdWords sporingskoden til at sporer jeres 

salg med.
Tip!

Det er nemt at indsætte 

AdWords sporingskode i 

Dandomain:

https://support.dandomain.dk/webs
hop-hjaelp/guides/google/google-
adwords-konverteringssporing/

Overvej!

Tilskrivningsmodellen, overvej at 

skifte fra ‘Sidste klik’ til 

‘Positionsbaseret’.

Jeres konverteringsperiode. 

(standard 30 dage)

https://support.dandomain.dk/webshop-hjaelp/guides/google/google-adwords-konverteringssporing/
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KAMPAGNEOVERSIGT

Tip!

Brug kolonnerne ”Mistet IS på 

Søgenetværket (rangering)” og 

”Eksp.andel på Søgenetværket” til at 

vurdere om produktet, mærket eller 

produktgruppen eksponeres korrekt.

Budjuster op for større eksponeringsandel.

Tip!

Brug kolonnerne ”Benchmark” til at 

vurderer hvordan produkterne 

klarer sig i forhold til konkurrenter.



SPECIFIKKE KOLONNER

Tip!

Brug Shopping-specifikke kolonner til 

at hurtigt danne jer et overblik over, 

hvor mange produkter der er aktive i 

shopping fordelt på Brand og 

Produktgruppe.

Husk!

For at se årsagen til at et produkt ikke er aktivt skal du gå ind i Merchant Center.

Husk!

For at rette produktdata skal du gå til 

Dandomain og tilrette jeres produktdata.

Så vil jeres produktdata automatisk 

opdateres i Merchant Center og Google 

AdWords ved næste indlæsning.



OPTIMER MOD CPA OG ROAS

Tip!

Kig på Pris/konv. for vurdere CPA (Cost

Per Acquisition).

Skru ned eller helt ekskluder produkter, 

brands og produktgrupper der ikke har 

en høj nok CPA.

Tip!

Kig på konv./pris for at vurdere jeres 

ROAS (Return On Ad Spend).

Lav egen udregning for hvilken 

omsætning et brand, produkt og 

produktgruppe skal have før i faktisk 

tjener penge på at annoncere.

Skru ned eller helt ekskluder produkter, 

brands og produktgrupper der ikke har 

en høj nok ROAS.
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FORSØG MED SMART BIDDING

Google AdWords tilbyder to Smart Bidding strategier som man kan prøve af 

på sine shopping kampagner:

Target ROAS - Hvor algoritmen prøver at byde ind og konvertere så fastsat 

ROAS opnås.

Target CPA - Hvor algoritmen prøver at byde ind og konvertere så fastsat 

CPA opnås.



FLERE SHOPPING KAMPAGNER

Tip!

Opdel dine shopping kampagner med hver deres budget.

Giv dine top produkter et ubegrænset budget og et bud så de har gode 

top placeringer og ekskluder resten af produkterne fra kampagnen.

Giv resten af produkterne et begrænset budget.

Evt. en skrammel kampagne som har virkeligt lave bud og først bliver vist 

på side 5 af shopping.



KAMPAGNE PRIORITET 

Husk!

At sætte kampagne 

prioritet så vigtige 

produkter ligger i 

kampagner med højest 

prioritet.



OPDEL EFTER MÆRKE ELLER TYPE

Opdel Shopping kampagner efter hvert mærke, 

så de hver især kan få eget budget, uden at de 

”stjæler” budget fra hinanden.

Det gøres nemt i indstillinger for kampagnen.

Opret et tilpasset filter på enten brand, 

produkttype eller liste af vare-id’er.

Tip!

Max 50.000 produkter per Shopping-kampagne.

Hvis du har flere produkter er du tvunget til at 

splitte dine kampagne op i flere med hver deres 

beholdningsfilter.



BUDJUSTERINGER – REMARKETING

Tip!

Opret de remarketinglister der 

passer til din forretning og budjuster 

derefter.

Remarketing lister skal sættes på 

hver kampagne.

Tip!

Afprøv Google system-

definerede lister, som Smartlist 

og Similar Audience lister.



BUDJUSTERING - ENHEDER

Tip!

Hvis du ikke har m-site eller responsivt design, så budjuster 

mobilenheder ned.

Eller bedre få et responsivt design!



BUDJUSTERINGER

Budjuster på steder

• +30 % budjustering på trailer til Jylland

• +20 % budjustering på knojern til Randers

• -15 % på trailer til Stor København

Budjuster på tidspunkt

• +50 % på pizza fra kl 17:00 til 19:00

Tip!

Bug ikke for meget tid på trimme budjustering på Tid og Sted. 

Typiskvis kan tiden brugt, ikke svarer sig i forhold til annoncekroner sparet.



SØGEORD

Tip!

Tilføj kolonnerne med konverteringer for indsigt i hvilke søgeord på Shopping der 

rent faktisk sælger. 



NEGATIVE SØGEORD

Tip!

Tilføj negative søgeord som ikke 

konverterer, eller ikke overholder 

CPA/ROAS.

Ord hvor Google har misforstået 

hvad brugeren egentlig leder efter.

Husk!

At indsætte samme negative 

søgeord på alle dine Shopping 

kampagner.



OPSUMMERING AF SHOPPING

• Optimer Produktinformationer i Dandomain

– det gavner både din hjemmeside og shopping!

• Brug AdWords sporingskode med positionsbaseret attributionsmodel til 

at sporer salg

• Split kampagner i høj/lav ROI kampagner

• Under-inddel dine kampagner, så du sætter bud og vurderer 

eksponering på et niveau der stemmer overens med din forretning

• Optimer med budjusteringer og negative søgeord



BLACK FRIDAY

• Få så mange produkter aktive op til Black Friday

• Stop Smart-biddings, budjuster til dagen

• Få folk i webshoppen, så de er på remarketing listen til jule salget

• Se hvad dine konkurrenter gør og match som minimum



PRODUKTER AKTIVE I SHOPPEN

Få så mange produkter aktive op til Black Friday. Se i Merchant center 

om der ikke lige er et par produkter som mangler billeder, mangler GTIN 

nummer eller der ikke lige har en produktbeskrivelse.



BUDJUSTERINGER OMKRING B.F.



JULE-REMARKEING LISTE

Hvis du ikke allerede har Remarketing slået til, så er det nu det skal 

gøres. Jule salget starter lige om lidt og du vil gerne kunne byde mere 

på de brugere der allerede har besøgt din webshop.



DYNAMISK REMARKETING

Overvej!

Afprøv Dynamisk Remarketing 

for at påminde kunderne om 

jeres brand.

Tip!

Dynamisk Remarketing er nemt at 

opsætte når man først har indlæst sine 

produkter til Shopping.



VÆLG DIT FEED



VÆLG REMARKETINGLISTE

Tip!

Opret en annoncegruppe

for hver remarketingliste

for at teste, hvilken liste 

der performer bedst.



VÆLG SKABELON

Tip!

Der findes mange skabeloner til 

Dynamisk Remarketing og hver 

skabelon dækker over de mest 

udbredte annonce-formater.

Tip!

Opret flere annoncer med forskellige 

skabeloner for at A/B teste, hvilket 

format der virker bedst på tværs af 

annonceformaterne.



SPØRGSMÅL

KONTAKT KOMPETENCEKANALEN PÅ

70 70 20 80


