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Google opdaterer og tilføjer regelmæssigt nye funktioner til deres pro-
dukter inklusiv Google Shopping. I 2017 har vi set et par betydnings-
fulde opdateringer der tilbyder vigtige nye redskaber og muligheder 
for handlende der ønsker �ere clicks og en øget omsætning.

Vil du vide om sidste års opdateringer vil have en ind�ydelse på 
omsætningen i din Google Shopping kampagne? Hvis svaret er ja, så 
check de seneste opdateringer nedenfor så du ikke bliver fanget med 
håret i postkassen.

Læn dig tilbage, tag en kop kaffe og kig på de nye Google Shopping 
muligheder og opdateringer.

Google Shopping
muligheder og opdateringer.
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Tidligere var Google Shopping kun tilgængelig i 23 lande men det udvider sig med lynets hast. 
Google har offentliggjort en liste over nye beta target lande for Google Shopping: Argentina, 
Chile, Colombia, Filippinerne, Hong Kong, Indonesien , Irland, Malaysia, Portugal, Taiwan , 
UAE, Singapore , New Zealand og Sydafrika.

Google Shopping forventes at blive den kommercielle kampplads i år i disse nye lande. Det
starter allerede med produktannoncer der giver detailhandlende en chance for at være med 
helt i første række, med følgende fordele:

 1.  Mindre konkurrence på Google Shopping's auktioner vil gøre det lettere for   
  mindre brands at blive synliggjorte
 
 2.  Lavere CPA, pga. mindre konkurrence, gør det lettere at få en top listing i starten   
  uden at skulle tømme sparegrisen

 3.  Højere CTR’s for produkt annoncerne end for tekst annoncerne i Google Search

 4.  Mere tid til at dygtiggøre dig på

1.Google Shopping har udvidet
med 14 nye lande i 2017



Google har tilføjet en shopping kurv til shopping søgemaskinen så kunderne kan købe dine
produkter uden at forlade Google, hvilket naturligt vil øge konverteringen fra kunder på mobile
enheder.

Tænk på det lidt som Amazon’s 1-Clicks bestillings værktøj. Selvom Google versionen kun er
tilgængelig for kunder der søger varer via en mobiltelefon eller tablet vil det gøre det både 
hurtigere og lettere for kunderne at foretage indkøb med bare et par klik. 

I øjeblikket vil indvirkningen på detailhandlen være minimal for Google begrænser adgangen til 
beta brugere. Men når først indkøb på Google bliver almindeligt udbredt vil det få en betydelig 
indvirkning på omsætningen hos detailhandlere.

Først og fremmest vil det øge konverteringsraten for mobile brugere hvilket vil resultere i 
�ere kunder i din virksomhed. Ulempen er til gengæld at du ikke kan styre kundernes 
adfærd og dermed sende dem marketingmateriale i fremtiden.

Sagt på en anden måde så vil kunderne måske fremover tale om at købe produkter på Google 
på samme måde som de i dag taler om at købe varer på Amazon og eBay. Dette vil måske 
have en indvirkning på dit brands synlighed.

Det faktum at du ikke har kontrol over din kunde eller selve transaktionen er også vigtigt at 
tage i betragtning for det vil gøre det mere vanskeligt at lave mersalg eller sælge et 
bedre produkt til din kunde.

2. Indkøb på Google også kendt som
the Google Buy Button
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Google har gjort det til lidt af en vane at opdatere deres Google betal-
ingsbetingelser for detailhandelen hvert år og i 2017 valgte de at 
fokusere på kvaliteten af deres produkt data relateret til moms, forsen-
delse og tidshorisonter.

Per 26. Juni 2017 skal alle detailhandlende der bruger Google Shop-
ping opdatere deres betingelser så de indeholder disse nye regler:

 1. Minimums Order Value (MOV) udvides nu til at dække alle 
varekategorier og gælder nu i alle lande der benytter Google Shop-
ping. Indtil nu har MOV (minimum omsætningsbeløb) kun været 
accepteret for mad og drikkevarer. Betingelserne for MOV skal oply-
ses i forsendelses betingelserne for alle produkter der købes under 
grænseværdien.

 2. Forsendelses betingelser såsom pris og vægt får nye 
grænseværdier. Hvis varen har forsendelsespriser eller en vægt der 
overskrider de nye grænseværdier vil de ikke blive godkendt i Google 
Merchant Center.

 3. Leveringstid er det nyeste tiltag som forhandlere i USA kan 
benytte for at vise den estimerede leveringstid for en bestilling.

3. Opdateringer i Google Shopping
betalingsbetingelser



Gigantbøden fra Europa-Kommisionen til Google på hele 2,42 miliard-
er euro var det helt store emne i sommeren 2017 for PPC’ere.

Kommissionen hævder at Google favoriserer sin egne shopping 
sevices når der søges på varer, ved at give dem en bedre listing på 
Google Search.

Der er skrevet side op og side ned om den rekord store bøde på 2,42 
milliarder til Google fra Europa-Kommissionen. Var bøden den korre 
te beslutning eller ej? De afhænger helt af hvem du spørger.

Først og fremmest er der generel enighed om at Googles monopol 
når det kommer til søgninger er betænkelig. Hvis forbrugernes 
velfærd er i højsædet så skader denne beslutning forbrugerne ved at 
begrænse udviklingen. Desuden vil konkurrencen øges og når 
deres rivaler også får mulighed for at annoncere hvilket betyder at 
Google vil tjene endnu �ere penge. Øget konkurrence vil resultere 
i højere CPC’s som i sidste ende kun kan betales af forbrugerne.

4. Google Shopping har fået en bøde
på €2.42 milliarder



På den anden siden er det klart at rivaliserende søgemaskiner på 
shopping området er begejstrede over nyheden og er spændte på 
hvordan landskabet indenfor shopping vil forme sig fremover.

Vil bøden komme til at ændre shopping annoncerings vanerne på kort 
eller mellemlangt sigt?

Formodentlig ikke.

Det eneste vi er sikre på er at Google vil give igen, og vi vil formoden 
ligt se at Google appellerer dommen så der kommer til at gå nogle år 
før der kommer en endelig afgørelse.

Der er fremsat en del hypoteser i den seneste hede debat om hvorvidt 
Google vil ændre den nuværende måde at vise PLA’s (Product Listing 
Ads).

1. Mere skærmplads til konkurrenter 

I 2015 foreslog Google en løsning så annoncer fra konkurrencer blev 
vist ved siden af PLAs. Forslaget blev ikke gennemført dengang. Det 
er muligt de genopliver det forslag.

Hvad kan vi forvente at se i fremtiden?
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2. Fjerne kryds promoverings link på websiden

Det er muligt at Google fjerner det direkte link i menuen til deres 
sammenlignings shopping søgemaskine, selvom det ikke er 
mange besøgende der bruger det.

3. PLAs placeret i højre side af skærmen

“Hvis shopping resultaterne bliver vist til højre (på skærmen) vil det 
måske lette på nogle af EU’s klager siden både tekst annoncer og 
organiske søgeresultater visuelt vil komme længere op på skærmen” 
udtaler’ Gianluigi Cuccureddu.

4. Lukke Google Shopping

Lukke Google Shopping ned som en sammenlignende shopping 
søgemaskine og beholde PLA’s. Det vil skabe en klar opdeling mellem 
de individuelle services og selve annoncerne.
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Google Merchant Center har i 2017 lanceret nye redskaber for 
hadlende, opgraderet feed reglerne og har en række nye forslag til 
muligheder der skaber højere omsætning.

Primary Feeds

Er den normale shopping feed der tillader dig at fjerne eller tilføje pro-
dukter i dit feed.

Supplemental Feeds

Bruges til at fremhæve eksisterende data fra primary feed.

Du kan bruge supplemental feeds sammen med dine primary feed til 
at:

● Tilføje eller modi�cere salgsfremmende informationer

● Tilføje eller modi�cere brugerde�nerede etiketter (custom labels)

● Erstatte værdier

● tilføje GTINs (stregkoder)

5. Nye Google Merchant muligheder
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Google Merchant muligheder

Er skabt for at hjælpe annoncerende detailhandlere med at forbedre 
deres feed data og kampagner ved hjælp af skræddersyede anbe-
falinger. Med disse forslag kan detailhandlende se hvor de kan forbed-
re deres kampagner, hvilke produkter der kan ændres og hvordan 
disse ændringer vil påvirke de samlede shopping udgifter.

Mulighederne er fremhævet nedenfor og er i øjeblikket begrænset til 
nogle få produktdata og kampange anbefalinger, men vi forventer at 
se �ere muligheder i de kommende måneder:

● Product data muligheder : Manglende GTINs (stregkoder),    
manglende køn, manglende aldersgruppe og priser der ikke   
stemmer overens
 

● Kampagne muligheder: Budget hævning og sænkning af bud



En af de største udfordringer for detailhandlere, der gerne vil sælge 
internationalt, er at producere dedikerede feeds og landing sider for 
de lande hvor de ønsker at sælge produkterne.

Sådan er det ikke mere.

Detailhandlere kan nu sælge varer i 21 ud af de 37 Google Shopping 
lande der �ndes ved at indlæse et enkelt engelsk master feed.

Nogle af de lande der accepterer engelske feeds er: Belgien, Dan-
mark, Holland, Indien, Indonesien, Mexico, New Zealand, Norge, 
Schweiz, Sverige, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland og Østrig. Du kan 
�nde den samlede liste her.

6. Udvid internationalt
med et enkelt source feed



Næst efter feed udfordringen var den næste sten på vejen typisk 
valuta. Det er der nu også taget effektivt hånd om med redskabet 
Curency Conversion tool.

Google Currency tool viser automatisk produkternes priser i lokale 
valutaer.

Hvis du gerne vil vide hvordan det virker, inklusiv fordelene og hvordan 
man begynder at bruge det, så er det beskrevet i detaljer i denne blog 
dedikeret til Google Currency Conversion tool.

Dit engelske feed og Googles valuta omregner er en meget effektiv 
kombination hvis du ønsker at sælge dine produkter i andre lande 
samtidigt med at det kræver en meget begrænset opsætning.
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Der er nu blevet tilføjet nye måle muligheder og rapporter i Adwords 
interface for Google Shopping kampagner.

Produkt Status rapport
Viser status på individuelle produkter i shopping kampagnen:

Disapproved – en vare der er afvist af Google Merchant Center, 
hvilket betyder at den ikke bliver vist i Google Shopping resultaterne

Inactive – hvis produktet er blevet udelukket fra kampagnen

Approved – det antal af produkter der lever op til kravene fra Mer-
chant Center

Active – de produkter der lever op til kravene og som ikke er 
udelukkede

Not ready to serve – de produkter der er udsolgt

Ready to serve – de produkter der er aktive, godkendte og på lager 
Dette er en �ks og brugbar rapport der giver værdifuld indsigt på pro-
duktniveau og hjælper dig med at prioritere din indsats.

7. Nye shopping rapporter og målere



Top Spot Impression Share
Er en ny måleenhed der viser detailhandlere den procentdel af 
visninger du har haft, delt med det estimerede antal af visninger du 
forventes at kunne få.

Hvis antallet af dine Top Impression-visninger er lave, betyder det, at 
det er nødvendigt at foretage nogle ændringer i forhold til priser eller 
forbedre kvaliteten af annoncen. Egenskaber der forbedrer annoncen 
kan være at produkt navnet er relevant, korrekt placering i kategorier 
og billeder i høj kvalitet.
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Vi har et delvist svar på hvordan bøden på 2,42 milliarder Euro 
kommer til at ændre på adfærden inden for shopping annoncering på 
kort og mellemlangt sigt. Google har annonceret at de til efteråret vil 
fremhæve annoncer fra andre sammenlignende shopping søgemaski-
ner ved siden af deres egne produktannoncer i Google Shopping.

Det betyder mere skærm salgsplads til de CSE’s (tilpassede 
søgninger) som nu kan annonceres på Google Shopping i Europa for 
de detailhandlere der viser deres produkter på deres websider.

Du kan se hvordan produkt annoncerne direkte fra Google Shopping 
nu bliver brandet med ‘’by Google’’.

8. Produktliste opdateringer i Europa



Kilde: s360

Vi har ikke set CSE’s annoncerings tekster på Google Shopping 
endnu men det er sikkert kun et spørgsmål om tid før der kommer til 
at stå ‘’by PriceRunner’’ eller ‘’by Kelkoo’’.

Det er endnu for tidligt at sige om denne ændring kan give anledning 
til en række uforudsete problemer.
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Google har tidligere begrænset brugen af Product Ratings til 13 lande. 
Nu er product ratings tilgængeligt alle steder hvor du kan vise Google 
Shopping annoncer. Det betyder at du nu kan bruge product ratings 
på annoncer i 33 lande inklusiv Irland, Malaysia, New Zealand, 
Rusland, Singapore, Sydafrika, Tyrkiet og United Arab Emirates.

Resultatet af den forbedrede tillid til din side gør både det, at dine pro-
dukter bliver mere synlige, men product ratings on Google Shopping 
kan samtidigt også hjælpe med at forhøje konverteringsraten.

9. Flere lande har nu adgang til product
ratings i shopping annoncer



Google Manufacturer Center er akkurat som Google Merchant Center 
bortset fra at den er for producenter og brand ejere, snarere end for 
detailhandlere:

Google Manufacturer Center – for brand ejere der producerer produkter

Google Merchant Center – for detailhandlere der sælger produkter

Google har for nylig annonceret tre større opdateringer på Manufac-
turer Center:

1. Den er nu tilgængelig i �ere lande

Google Manufacturer Center er nu tilgængelig i Brasilien, Frankrig, 
Holland, Storbritannien, Tyskland og Østrig. Hvis du er en producent 
og dine produkter sælges i ovenstående lande kan du nu bruge 
Google Manufacturer Center til at sikre korrekte visninger af dine pro-
dukter i annoncer i Google Shopping.

2. Introduktionen af the Manufacturer Center API

Introduktionen af API betyder at producenter nu kan kontrollere infor-
mationerne direkte via computer programmer. Det gør opdateringen 
af produkter i Google Manufacturer Center meget mere effektiv og 
korrekt.

3. Manufacturer Center Information vises nu i Google 
Knowledge Panels 

Google Knowledge Panels giver detaljeret information om en brugers 
adfærd direkte på søgemaskine siderne fx uden at brugeren behøver 
at klikke på en side.

10. Opdateringer der gør Google
Manufacturer Center mere magtfuld



Google bruger nu informationer i Manufacturer Center til at udbrede 
kendskabet fra Google Knowledge Panels til produkter. Dog er det 
forholdsvist vigtigt at notere sig at dette i øjeblikket kun gælder i USA.

Mens Google Manufacturer Center er for brand ejere og producenter 
så giver det fordele for alle:

Manufacturers – giver producenter større kontrol over hvor deres 
produkter bliver vist i Google Shopping annoncer. Dermed sikrer de 
sig, at de rigtige data bliver vist.

Retailers – detailhandlere sikres at det er korrekt og detaljeret infor-
mation der bliver vist i de Google Shopping annoncer som detailhan-
dleren kører.

Consumers – forbedrer købe oplevelsen for forbrugerne ved at de 
ser både den korrekte information og de detaljer de har brug for at 
kunne tage en købe beslutning.
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Forsendelses dato er vigtige adskillige gange om året, afhængig af din 
type af forretning. En af de vigtigste deadlines er typisk julehandlen.

Google gør det nu muligt at du tilføjer forsendelses dato for at give 
kunden den mest fyldestgørende information. Du kan gøre det ved at 
gå til “shipping settings” i Google Merchant Centre. Ved at tilføje fors-
endelses dato forbedrer du servicen for dine kunder plus det kan 
hjælpe dig med at øge omsætningen, fx ved et salg til en kunde som 
ellers ikke ville have købt hos dig fordi der ikke var oplyst nogen dead-
line.

11. Google Merchant forsendelses dato



Goggle viser allerede dine “remarketing” og “dynamic remarketing” 
annoncer både på websider og i Google Display netværket. Det er nu 
blevet udvidet til også at indkludere Gmail og app brugere. Sagt på en 
anden måde: Folk der bruger Gmail til at checke deres mail kan nu 
også se dine “remarketing” og “dynamic remarketing” annoncer.

Når en bruger klikker på en af annoncerne vil de se dit produkt i et 
shopping univers designet til
at maksimere konverteringsraten.

12. Kør “remarketing” og “dynamic remarketing”
annoncer i Gmail og i Apps



I 2018 forventes eCommerce internethandel at fortsætte vækstraten 
fra tidligere år men samtidigt bliver konkurrencen ubarmhjertig.

2018 bliver et skelsættende år i online handel og formodentligt det 
største vi endnu har set, når det gælder online shopping.

Derfor er det værd at bruge tid på at sætte dig ind i opdateringerne 
ovenfor der er relevante for din forretning. Det vil ikke bare sørge for 
at du er foran konkurrenterne men også generere en større produkt 
omsætning.

Konklusion



Forfattere:

Denne Ebog er lavet i samarbejde mellem Monica Axinte, VP of Ma-
keting hos DataFeedWatch og Søren Rohde - ejer af Adplus.

DataFeedWatch er markedsledende på global feed management og 
optimering, der hjælper webshops og brand med at optimere og 
sælge �ere produkter.

Du kan følge DataFeedWatch her:

Twitter  : https://twitter.com/datafeedwatch
LinkedIn  : https://www.linkedin.com/in/monicaaxinte/
Facebook  : https://www.facebook.com/datafeedwatchapp/
Web  : www.datafeedwatch.com

Du kan følge Adplus her:

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/10631947/
Facebook : https://www.facebook.com/adplusaps/
Instagram : https://www.instagram.com/adplusaps/

LinkedIn FacebookTwitterGoogle Plus

71 99 95 99
Telefon:

Web: www.adplus.dk


