
Google Shopping  
 
Yêu  cầu để chạy quảng cáo Shopping 
 
✓Nhà bán lẻ Thương mại Điện tử hàng hoá 
✓Chính sách trả hàng và thông tin liên lạc trên website 
✓ Có Online Payment  
✓ Có hình ảnh chất lượng cao (250x250px cho sản phầm quần áo, 100x100px cho các sản phẩm                  
khác, không có các dấu in mờ hoặc in đè) 
✓ Giá có thể bằng tiền tệ địa phương hoặc nước ngoài (VND hoặc USD) 
✓ Đáp ứng các nguyên tắc của nguồn cấp dữ liệu 
 
1. Tạo và xác thực tài khoản Google Merchant Center 

- Tạo một tài khoản Merchant Center miễn phí tại  google.com/merchants 
- Có nhiều cách để xác thực URL, bao gồm thông qua Google Analytics hoặc Google Tag 

Manager 
- Cập nhật đầy đủ thông tin trong phần Business Information: about your business,             

website, logo 
- Tax: Chọn mục phù hợp 

 

 
 
2. Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Google 
 

- Hoạt động tốt nhất cho nguồn cấp dưới 10,000 sản phẩm 
- Có thể tải nguồn cấp dữ liệu tại trang  support  
- Hoặc sử dụng file Nguồn cấp dữ liệu mẫu theo  file đính kèm. 

 
3. Tải dữ liệu lên Google Merchant Center 
 
Nếu bạn mới tham gia Merchant Center, thì tải lên thủ công là cách đơn giản giúp bạn bắt đầu. 

- Vào Merchant Center > Products > Feed  
 
4. Liên kết Merchant Center với Adwords 
 
Thao tác liên kết được thực hiện trên tài khoản Merchant Center 

 

http://google.com/merchants
https://support.google.com/merchants/answer/2364758
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Để liên kết, bạn cần sử dụng email được cấp quyền Quản trị viên trên cả hai tài khoản 

- Merchant center > account linking > link adwords account 
 

 
 

5. Tạo Chiến dịch Mua sắm trên AdWords 
 

 
So với quảng cáo tìm kiếm, bạn thường chỉ cần tạo ít chiến dịch và nhóm quảng cáo hơn, nhưng 
nhiều nhóm sản phẩm. 
 
● Có thể đặt giá thầu thủ công cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc sử dụng đấu thầu tự động (ROAS 
hoặc eCPC mục tiêu) 
● Bạn có thể sử dụng tất cả các hình thức điều chỉnh giá thầu (vị trí, thiết bị , thời gian) 
● Tạo chiến dịch mới nếu bạn cần chia ngân sách, nhắm mục tiêu địa lý, v.v.. 
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