
ALAPBEÁLLÍTÁSOK A SIKERES SHOPPING KAMPÁNYOK ELINDÍTÁSÁHOZ

GOOGLE SHOPPING HIRDETÉSI ÚTMUTATÓ



A 2019 nyarán hazánkban is elindult Google Shopping új távlatokat nyitott a magyar 
e-kereskedelemben. Ez az új hirdetési platform ötvözi a keresési (Search) és a tartalmi 
(Display) hirdetések előnyeit, amiket plusz funkciókkal ruház fel.

Ugyan még gyerekcipőben jár Magyarországon, viszont a külföldi trendeket megfigyelve 
rövid időn belül prioritást fog szerezni a webáruház tulajdonosok marketing platformjai 
között. Idehaza elsőnek az árösszehasonlító oldalak kezdték el a Google Shoppingot 
használni a nagyobb verseny miatt, majd utána csatlakozni a nagyobb és kisebb 
webáruházak is.

A Google Shopping elődjei már 2002-en megjelentek az USA-ban Google Product Search, 
Google Products és Froogle néven. Google Shopping néven 2012-ben debütált és indult el 
jelenlegi formájában, több országban megjelenve.

Kiskereskedelmi jelentések alapján a Google Shopping 30%-al jobb a hagyományos 
keresőhirdetéseknél. A büdzsé 76,4%-a Google Shopping hirdetésekre megy el, és ez a 
hirdetési költés hozza az összes kattintás 85,3%-át.

Amennyiben szeretnél előnyre szert tenni a versenytársakkal szemben, érdemes átolvasni a 
tanulmányunkat.

BEVEZETŐ



A Google Shopping lényege, hogy a találati lista felső részében listázza ki képpel, árral és 
a bolt nevével a legjobb (sokszor a legolcsóbb) termékeket.

Az eddigi search vagy display hirdetéseidnél sokkal hatékonyabban tudod reklámozni a 
termékeidet, meggyorsítva ezzel a vásárlás létrejöttét.

Mivel leegyszerűsíti a vásárlási döntést a fenti előnyök révén és milliók használják már a 
világban, ezért hatalmas potenciált tartogat, feltéve ha versenyképes árakkal rendelkezel!

Az általános keresési hirdetéseknél hiányoznak a vásárlási döntés meghozatalához 
szükséges fontos elemek, viszont a Shopping hirdetések esetében egyből megadják a választ 
a vásárlóknak a 3 legfontosabb kérdésre:

 • Vizuális megjelenés – hogy néz ki a termék? milyen méretű? milyen színű?
 • Ár – mennyibe kerül? melyik a legolcsóbb?
 • Webshop – vásároltam már tőlük? megbízhatóak?

MI AZ A GOOGLE SHOPPING ÉS MIÉRT HATÉKONYABB A 
HAGYOMÁNYOS KERESÉSI HIRDETÉSEKTŐL?



1. A Google Shopping hirdetések a találati lista tetején 
jelennek meg:



2. A Google Shopping hirdetések a találati lista jobb oldalán 
jelennek meg:



3. A Google Shopping hirdetések megtekinthetők Vásárlás fül 
alatt, ahol további plusz funkciók is rendelkezésre állnak, 
szűrhetők ár, eladó és egyéb paraméterek alapján:



A GOOGLE SHOPPING MŰKÖDÉSE
A Google Shopping rendszer a Merchant Centerben lévő termékadatok alapján dönti el, 
hogy hol és hogyan jelenjenek meg a hirdetések, mivel a Merchant Center-fiókba feltöltött 
termékfeed-ek tartalmazzák a termékeid részletes leírásait. A Google ezen információk 
alapján dönti el, hogy a hirdetésed releváns-e a felhasználónak vagy sem.

Ha releváns, akkor megjelenik a felhasználónak.
Ha tetszik a felhasználónak és rákattint, akkor fizetsz a kattinás után.

Egy példán keresztül bemutatjuk:

 1. A termékeidet feltöltöd feed formájában a Merchant Centerbe.

 2. Egy felhasználó rákeres pl. az LCD TV kifejezésre Google keresőben.

 3. A Google algoritmus kiválasztja a Samsung LCD TV-t  a webshopodból és létrehoz
 egy Shopping hirdetést és megjeleníti a felhasználónak.

 4. A felhasználó meglátja a hirdetésed és rákattint.

 5. A felhasználó a termékoldaladra érkezik a kattintás után.

 6. A Google pénzt számol fel neked a kattintásért.



GOOGLE SHOPPING BEÁLLÍTÁSA LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

A Google Shopping technikai 
beállításához az alábbi 4 elemre 
lesz szükség:
 1. Webshop és termékek
 2. Termék feed
 3. Google Merchant Center fiók
 4. Google Ads fiók



Itt mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy keresett, megfelelő árú és versenyképes 
termékeid legyenek, amikkel fel lehet venni a versenyt a konkurenciával.

A webshop terén pedig a nagyobb platformokat érdemes használni: Wordpress 
Woocommerce, Shopify, Shoprenter, Unas.

1. Webshop és termékek

A webshop termékeinek adatait (pl. név, ár, leírás, készlet stb.) egy termék feedben gyűjtjük 
össze.

Mindenképpen ez a rész igényli a legkörültekintőbb és legalaposabb munkát a folyamatban, 
hiszen a Google előírásainak és jóváhagyásának meg kell felelnünk.

2. Termék feed előállítása



availability – a termék raktárkészlet állapotától függően az alábbi státuszokat veheti fel:

in stock [raktáron]: A termék készleten van, amelyet akár 1-2 munkanapon belül tud 
szállítani.

out of stock [nincs raktáron]: jelenleg nem fogad rendeléseket erre a termékre vagy a 
termék nem kapható. Amíg ez az állapot van beállítva, addig a hirdetésekben sem jelenik 
meg a termék.

id – cikkszám

title – terméknév

description – termék leírás

link – termékoldal URL-je

image_link – termék kép nagyfelbontású 
elérési útvonala

price – termék ára

sale_price – akciós ár

brand – gyártó

mpn – gyártói cikkszám

product_type – termék kategória

Ezek a termék információk találhatók meg a feed-ben:

Természetesen nem kell megijednünk, ha soktermékes webshopunk van, akkor a  termék feedet webshop platformtól függően pluginokkal, 
bővítményekkel, appokkal stb. könnyen létre lehet hozni.



 • Woocommerce
 • Shopify
 • Shoprenter
 • Unas

A legnépszerűbb webshop platformokat nézzük át sorban:



Több ingyenes és fizetős bővítmény is rendelkezésre áll. 

Mi két bővítményt ajánlunk, amelyek nálunk beváltak:
 • Product Feed PRO for WooCommerce
 • ELEX WooCommerce Google Product Feed Plugin (Free)

Bővítmény letöltése:

Forrás: https://adespresso.com/blog/google-shopping-guide/

WooCommerce:



Feed létrehozása a WordPress vezérlőpulton belül:

Forrás: https://adespresso.com/blog/google-shopping-guide/



Akár testre lehet szabni a feed mezőit:

Forrás: https://adespresso.com/blog/google-shopping-guide/



1. A webáruház admin felületén engedélyezd a feed-et a Marketing> Automatikus termék 
megosztás> Google Shopping menüpontban.

2. Adj meg egy jelszót, majd mentsd el azt a jobb felső sarokban található Mentés gombra 
kattintva.

3. Ha ezzel kész vagy, akkor menj vissza a Google Shopping menüpontba, és másold ki az 
Export URL címke mellett található URL-t, amelyben már a jelszó is megtalálható az URL 
végén.

További tudnivalók: https://www.shoprenter.hu/blog/google-shopping-beallitasa

Shoprenter:

Forrás: https://www.shoprenter.hu/blog/google-shopping-beallitasa



Amennyiben a Shopify-on működik a webáruházad, akkor használni tudod az integrációra 
kifejlesztett saját alkalmazásukat: https://apps.shopify.com/google-shopping. 

A fenti linken elérhető app automatikusan létrehozza a termék feedet és feltölti azt a 
Merchant Centerbe.

Shopify:

Az UnasShop adminisztrációs felületen a Beállítások > Külső kapcsolatok > Árösszehasonlító 
export, Feed menüben engedélyezni kell a Google Product Feedet, valamint annak URL-jét át 
kell másolni a Merchant Centerbe. 

Innentől már automatikusan frissülnek a termékek a Google rendszerében, a megadott 
lekérdezési gyakoriság, lekérdezési idő, illetve az időzóna beállítás alapján, felhasználónév 
és jelszó nem szükséges.

További információ: ide kattintva elérhetők: https://unas.hu/blog/google-shopping-beallitas.

Unas:



Ha megvan a termék feed, a következő feladat a Google Merchant Center fiók létrehozása:

https://www.google.com/retail/solutions/merchant-center/

3. Google Merchant fiók beállítása



Miután ezzel megvagy, igazolnod kell, hogy a tiéd a webshop.

Ezt megteheted a Google Tag Manager, a Google Analytics használatával vagy egy meta 
tag elhelyezésével az oldaladon.



A termék feed feltöltése a Merchant Centerben

A Merchant Center 
felületén belül először 
kattints a Termékek > 
T á b l á z a t o k 
menüpontra.

Ezután kattints a kék 
színű + gombra és az 
alábbi oldal fog 
megjelenni. Válaszd ki az 
országot és a nyelvet, 
illetve pipáld be a 
Google Shopping 
hirdetések mezőt.



A Tovább gombra 
kattintás után a Név és 
beviteli módszer 
következik.

Először nevezd el a 
táblázatot, majd válaszd 
ki az Ütemezett 
lekérdezés lehetőséget.

Van egyéb feed feltöltési 
lehetőség, de ez a 
legjobb megoldás, ha 
többtermékes webshopod 
van és szoktak változások 
történni a termékeken 
(árváltozás, akciók, 
megszűnés, stb.)



A felhasználónevet és 
a jelszót nyugodtan 
üresen lehet hagyni.

Végül kattints a Folytatás 
és az Adattáblázat 
létrehozása gombra.

A Folytatás gombra kattintva a Beállítás oldal jön, ahol előszőr megadod a feed nevét, 
majd kiválasztod a lekérés idejét.

Ha gyakran változnak a termékek és folyamatosan töltesz fel újakat, akkor érdemes a napi 
frissítést választani.

A Fájl URL-címe mezőben kell megadni a termék feeded elérhetőségét. 





Ha mindent jól csináltál, akkor látnod kell feedet a Merchant Center felületén.



Általában minden feednél előfordul, hogy elutasítanak pár terméket. Az utasításokat követve 
könnyen ki tudod javítani a problémás tételeket.

Több információt a hibaelhárításról ezen a linken érsz el: 
https://support.google.com/merchants/answer/1680021?hl=hu&ref_topic=7288019.

A feltöltés után a Diagnosztika menüpontban látod a feed állapotát. 



A Merchant  Centerben válaszd a Beállítások > Társított fiókok lehetőséget.

Merchant Center fiók társítása a Google Ads fiókhoz



A Google Ads-ügyfélazonosító kitöltése után válaszd a LINK műveletet.



Eztán jelentkezz be a Google Ads fiókodba, majd Eszközök és Beállítások > Beállítás 
> Kapcsolt fiókok.

Az összekapcsolás után minden készen áll ahhoz, hogy létrehozd életed első Google 
Shopping kampányát. Vágjunk is bele!

Kattints a Google 
Merchant Centernél 
lévő Részletek 
gombra és hagyd jóvá 
az összekapcsolási 
kérelmet.



4. Google Shopping kampány beállítása

Ha eddig minden flottul ment, akkor  jelentkezz be a Google Ads fiókodba és kattints a 
Kampányok > Új kampány lehetőségre. 



Válaszd az Értékesítés > Shopping lehetőséget. 



Az ország megadása után a kampányaltípusnál Intelligens Shopping-kampány és Normál 
Shopping-kampány között lehet választani.



A lenti táblázatban látod a fő eltéréseket a két típus között.

MEGJELENÉSI FELÜLET

AJÁNLATTÉTEL

KONTROLL

ÁTLÁTHATÓSÁG

OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉG

REMARKETING

Search

Manuális és automatikus

Magas

Magas

Magas

Opcionális,
ha közönséget adsz hozzá

Display, Search, Gmail, YouTube,
Search Partners

Csak automatikus

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alapvetően tartalmazza

Normál Shopping-kampány Intelligens Shopping-kampány

Normál Shopping-kampány vs. Intelligens Shopping-kampány



Akinek nincs ideje vagy tudása a kampányok optimalizálásához és gyorsan el szeretne 
indulni, azoknak kiváló lehetőség az intelligens Shopping-kampány.

A munka nagy részét a Google algoritmusai elvégzik helyettünk, viszont ezért cserébe 
nagyobb büdzsével kell rendelkeznünk. A további a hirdetéseid nem csak a keresési 
találatokra jönnek fel, hanem a Display Hálozaton, a YouTube-on vagy más oldalakon is 
megjelennek.

Továbbá nincs ráhatásod az ajánlatéttelre, hiszen csak a Konverziós érték 
maximalizálása stratégia elérhető, ami automatikusan optimalizálja a CPC-det a 
konverzió növeléséhez.

Intelligens Shopping-kampány:

Itt már te döntöd el, hogy hol szeretnéd megjeleníteni a hirdetéseidet. Ha kisebb büdzséd 
van, akkor elég kezdetben csak a Keresési-hálózaton hirdetned, hiszen itt a felhasználók 
aktívan keresik a termékeid, ezért nagyobb az esélye a vásárlásnak.

Ajánlattétel esetében a kézi-CPC és a Kattintások maximalizálása, ami nagyobb 
kontrollt ad a büdzséd felett. Ráadásul több adatod is lesz, mert hozzáférsz a Keresési 
kifejezésekhez, amikből ki lehet zárni a nem megfelelő kulcsszavakat.

Normál Shopping-kampány:



Jelen esetben a Normál kampányt választottuk és kézi CPC beállítást:



Célzásnál maradhat csak a Keresési Hálózat:



A következő oldalon a hirdetéscsoportot kell beállítani a hirdetéscsoport neve és a licit 
megadásával:

A Mentés gomb megnyomásával készen is van a Google Shopping kampányunk!



Jelenlegi kampánystruktúra:

 • Egy kampány
 • Egy hirdetéscsoport
 • Egy termékcsoport

Ez kezdő kampánynak teljesen jó, viszont a hosszútávú sikert a folyamatos optimalizálás 
fogja meghozni.



Úgy gondoljuk, a Google Shopping használata megkerülhetetlen lesz, ha tartani akarjuk a 
lépést a konkurensekkel. Mivel hatékonysága felülmúlja a hagyományos keresési 
hirdetéseket, Magyarországon is meg fogja változtatni a PPC hirdetési szokásokat.

Bízunk benne, hogy ezzel a kis rövid tanulmánnyal sikerül az első Shopping hirdetésedet 
létrehozni és több vásárlót bevonzani.

Amennyiben segítsére van szükséged és szeretnéd szolgálatásunkat igénybe venni, nézd 
meg Google hirdetési oldalunkat a további információkért:

https://futuremanagement.hu/google-ads-hirdetesek/.

SOK SIKERT KÍVÁNUNK ELSŐ 
SHOPPING KAMPÁNYODHOZ!


