למכור יותר עם Google Shopping
נכתב על ידי צחי שאשא בעלים של סוכנות שיווק דיגיטלית  intouch.co.ilהמתמחה בשיווק דיגיטלי רב ערוצי
בשווקים בינלאומיים.

קמעונאי בשווקים בינלאומיים? הכירו את  Google Shoppingפלטפורמת המכירות של ,Google
כלי המאפשר להציג מודעות ב  Googleחיפוש וברחבי האינטרנט ישירות לקוחות פוטנציאליים המחפשים
מוצר כמו שלך.
מיקומים אלה של מודעות נקראות "מודעות קניות" ,מכיוון שהם יותר ממודעת טקסט  -הם מראים
למשתמשים תמונה של המוצר שלך ,בתוספת כותרת ,מחיר ,שם חנות ועוד .מודעות אלה מעניקות
למשתמשים תחושה חזקה של המוצר שאתה מוכר לפני שהם לוחצים על המודעה ,מה שמקנה הזדמנות
לפניה או ביקור של לקוחות בשלים יותר לרכישה ,וחשוב לא פחות  -כל המידע מתקבל לפני ששילמת על
הפרסום ,כך שזו הזדמנות אמיתית להזניק את המכירות בפועל.

היתרונות ב  Google Shoppingרבים :
ראשית ,ניתן לקבל באמצעות הקמפיין לידים איכותיים יותר של לקוחות שכבר קיבלו מידע מלא על המוצר כמו
מחיר ,תמונה ומידע נוסף.
כמו כן ,באמצעות הקמפיין ניתן לקבל נוכחות רחבה יותר ,המערכת יכולה להציג בעקבות כל חיפוש של
משתמש יותר ממודעת שופינג אחת ,ובמקרים רלוונטיים ,ייתכן גם שמודעת טקסט ומודעת שופינג יוצגו בו-
זמנית .במילים פשוטות ,ניתן להכפיל את פוטנציאל החשיפה שלנו לקונים בכל חיפוש.
בנוסף ,הכלי חדש ביחס לפתרונות הפרסום ברשת החיפוש של  ,Googleרמת התחרות עדיין נמוכה ביחס
לפרסום מודעות תוכן בחיפוש ובמקרים רבים מצאנו שהחשיפה איכותית יותר ,במיקומים גבוהים יותר ובעלות
לקליק נמוכה ,כך שניתן באמצעות קמפיין ב  Google Shoppingלייעל את תקציב הפרסום הקיים.

עלויות
ממש כמו פורמטים אחרים של מודעות ,גם מודעות השופינג משתתפות במכירה פומבית של מודעות.
אופן החיוב שונה מעט ותלוי בסוג המודעה:
החיוב על מודעות שופינג למוצר מחושב לפי עלות לקליק ( - )CPCרק כשלקוחות פוטנציאליים לוחצים על
המודעה .החיוב מתבצע רק אם מישהו לוחץ על מודעה שמובילה לדף הנחיתה באתר ,או לדף הנחיתה של
המלאי המקומי שמתארח ב.Google-
מודעות שופינג קטלוג (לא קיים עדיין בישראל ,קיים במדינות רבות בעולם) מחויבות לפי עלות לאינטראקציה
שאינה קליק ( ,)CPEכלומר ,כאשר משתמש מרחיב את המודעה הממוזערת ומשאיר אותה פתוחה במשך
 10שניות או יותר ,או כשהוא לוחץ על המודעה המורחבת עוד קודם לכן.
מודעות קטלוג של חנויות מקומיות מחויבות לפי  ,CPEכאשר המדידה מתבצעת לפי גלילה ,הקשה או לחיצה
על המודעה.
הסכום שישולם יהיה הסכום המינימלי שיידרש כדי להגיע לדירוג גבוה יותר מהמפרסם שנמצא בדירוג אחד
נמוך יותר ,ובדרך כלל התשלום יהיה נמוך מהצעת המחיר המקסימלית.
איפה המודעות מופיעות?
מודעות קניות מופיעות במקומות הבאים ברשת:
 Googleשופינג (במדינות נבחרות)
חיפוש  ,Googleלצד תוצאות החיפוש (בנפרד ממודעות טקסט) ותמונות Google
אתרי שותפים ברשת החיפוש של Google
רשת המדיה של Google

דוגמאות למודעות Google Shopping

