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Google Smart
Shopping là gì?

Chương 1 sẽ giúp bạn tìm hiểu các kiến thức căn bản về quảng cáo Google
Smart Shopping, bao gồm:
•

Định nghĩa Google Smart Shopping

•

Hiệu quả & lợi ích quảng cáo

•

Cách quảng cáo hiển thị đến khách hàng

•

So sánh Google Smart Shopping & Google Shopping

•

Điều kiện để triển khai quảng cáo

•

Cách Google Smart Shopping tính phí

•

Google Smart Shopping phù hợp với ngành hàng nào?

Giới thiệu về quảng cáo Google Smart Shopping
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1. Google Smart Shopping là gì?
Google Smart Shopping (Quảng cáo mua sắm thông minh) là một trong
những hình thức quảng cáo mới nhất của Google. Google Smart Shopping
cho phép hiển thị ngay lập tức một danh sách sản phẩm liên quan đến
tìm kiếm của người dùng trên Google. Khách hàng xem hình ảnh, so sánh
giá, click để xem chi tiết tại website và mua sản phẩm.
Google Smart Shopping giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu lớn nhất: Tối ưu
tỷ lệ chuyển đổi - Tối ưu doanh thu. Sử dụng công nghệ máy học
(machine learning) và nguồn dữ liệu khổng lồ, Google Smart Shopping được
thiết lập đơn giản và tối ưu tự động để đảm bảo:
●

Quảng cáo tiếp cận đúng người có khả năng mua hàng cao nhất

●

Hiển thị sản phẩm hiệu quả nhất

●

Mang đến giá trị đơn hàng lớn nhất

Quảng cáo Google Smart Shopping được chứng minh mang lại hiệu quả
vượt trội.

*so với quảng cáo văn bản truyền thống (Nguồn: Google)
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2. Lợi ích Google Smart Shopping mang đến cho nhà bán lẻ

Mang đến nhiều lượng truy
cập website hơn
Tỷ lệ nhấp (CTR) với quảng cáo
Google

Smart

Shopping

có

thể

tăng gấp hai hoặc gấp ba lần tỷ
lệ nhấp chuẩn

Quảng cáo hiện diện rộng hơn
Google Smart Shopping tận dụng
mạng phân phối khổng lồ của
Google để hiển thị sản phẩm trên 4
kênh sau:
●

Google Tìm kiếm

●

Google Display Network

●

Gmail

●

Youtube

Khách hàng tiềm năng có
chất lượng tốt hơn:
Google Smart Shopping nêu bật các
thông tin sản phẩm quan trọng
ngay trong quảng cáo (hình ảnh,
giá, thương hiệu). Khách hàng click
khi có hứng thú nhất định và nhiều
khả năng hoàn tất mua hàng trên
website.
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Dễ dàng thiết lập và quản lý
chiến dịch tập trung
Thay

vì

từ

khóa,

Google

Smart

Shopping sử dụng các thuộc tính sản
phẩm trong nguồn cấp dữ liệu (đồng
bộ từ website) để hiển thị quảng cáo.
Chỉ cần vài thao tác cơ bản là đã
hoàn tất thiết lập chiến dịch.
Quy trình triển khai Google Smart
Shopping sẽ được hướng dẫn chi tiết
trong phần sau.

Tối ưu chi phí tốt hơn
Machine learning từ Google tự động
đặt giá thầu cho mục tiêu Tối đa giá
trị chuyển đổi:
●
●

Mang đến doanh thu nhiều nhất
có thể với ngân sách nhất định
Tối ưu theo ROAS mục tiêu
(Doanh thu/Chi phí quảng cáo)

Smart Shopping hiển thị với độ phủ
rộng nhưng bạn chỉ trả tiền khi Khách
quan tâm & Click xem sản phẩm.

Hiện tại, chi phí cho quảng cáo Google Smart Shopping tại Việt Nam còn
tương đối thấp vì chưa có quá nhiều doanh nghiệp áp dụng hình thức này, giá
đấu thầu quảng cáo ít cạnh tranh. Đây là điều kiện thuận lợi cho những doanh
nghiệp và nhà quảng cáo khi triển khai Google Smart Shopping sớm cho
doanh nghiệp của mình.
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3. Cách quảng cáo hiển thị đến khách hàng
Vị trí/thứ tự hiển thị của quảng cáo Google Smart Shopping sẽ được
Google phân phối tự động. Những vị trí hiển thị đầu tiên phụ thuộc vào:
●

Mức độ liên quan của từ khóa với tên và mô tả sản phẩm (*)

●

Giá thầu của nhà quảng cáo

●

Hành vi mua sắm của người dùng (**)

(*) Google sẽ dựa vào các tiêu chí trải nghiệm trang đích để đánh giá yếu
tố này. Sản phẩm càng được mô tả chi tiết, rõ ràng, đầy đủ thông tin cần
thiết và có chứa các từ khóa tìm kiếm, khả năng được hiển thị càng cao.
(**) Ví dụ, bạn bán túi xách da cao cấp với mức giá tương đối cao. Google
Smart Shopping sẽ dựa vào dữ liệu về hành vi mua sắm của khách hàng
để xem liệu khách này có phải là đối tượng tiềm năng của bạn hay không?
Nếu khách đó hay mua sắm đồ cao cấp và tìm kiếm từ khóa “túi xách da”,
Google sẽ ưu tiên hiển thị sản phẩm của bạn ở các vị trí đầu.
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4. So sánh Google Smart Shopping & Google Shopping

Google Shopping

Google Smart Shopping

Yêu cầu:
- Có Google Merchant Center và
đăng tải sản phẩm
- Website đạt các yêu cầu tiêu
chuẩn website bán hàng
- HTTPS
- Sản phẩm đạt yêu cầu chính sách
Google

Yêu cầu:
- Đạt tất cả yêu cầu chính sách
Google Shopping
- Có ít nhất 20 chuyển đổi mua hàng
(*)
- Gắn thẻ theo dõi chuyển đổi Lượt
xem và Lượt mua
* Với Haravan bạn sẽ mặc định tạo
được chiến dịch này mà không cần có
“20 chuyển đổi” theo yêu cầu chung

Thủ công và toàn quyền kiểm soát
chiến dịch

Nhanh chóng và tự động hóa

Thiết lập khá phức tạp

Dễ dàng thiết lập

Rất tốn thời gian

Tiết kiệm thời gian

Yêu cầu kiến thức và kinh nghiệm

Không yêu cầu kinh nghiệm hay kiến
thức chuyên sâu

Xuất hiện trên Google Search và
Google Display Network

Xuất hiện trên nhiều nền tảng: Google
Search, Google Display Network,
Youtube, Gmail

Cho phép sử dụng từ khóa phủ định

Không thể sử dụng từ khóa phủ định

Có thể điều chỉnh giá thầu

Không thể điều chỉnh giá thầu
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5. Điều kiện để doanh nghiệp bắt đầu triển khai Google
Smart Shopping
●

Các sản phẩm bị cấm

Fake

Ngành Du Lịch
(Tour, vé máy
bay, khách sạn)

●

Không thể
giao hàng tận
nhà

Đấu giá hoặc
không có giá
cố định

Hàng giả và
các sản phẩm
bị cấm khác

Website đạt chuẩn theo yêu cầu của Google
○

Website hỗ trợ giao thức https://

○

Website chuẩn SEO

○

Thông tin liên hệ rõ ràng, chính xác.

○

Có chính sách đổi trả hàng.

○

Quy trình thanh toán hoàn thiện, minh bạch.

○

Nội dung mô tả sản phẩm tuân thủ chính sách Google.

○

Không quảng cáo thái quá về sản phẩm.

○

Trang web không gây bất tiện cho người dùng khi sử dụng

Hiện nền tảng xây dựng website tại Haravan đã đảm bảo đáp ứng
đầy đủ các tiêu chí đánh giá từ Google để nhà kinh doanh yên tâm triển
khai quảng cáo và đẩy mạnh bán hàng. Hỗ trợ đẩy sản phẩm tự động lên
Google Merchant Center, rút ngắn thời gian và quy trình chạy quảng cáo.
Bạn có thể tạo ngay website cho shop của mình trên Haravan, dùng thử
miễn phí và trải nghiệm toàn bộ các tính năng vượt trội trong 14 ngày!
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6. Cách Google Smart Shopping tính phí?
Khi khách hàng tìm kiếm một sản phẩm theo từ khóa, Google sẽ tự động
phân tích dữ liệu và đưa ra danh sách các sản phẩm phù hợp với truy vấn và
hiển thị cho khách hàng. Tuy nhiên, nếu chỉ mới hiển thị thì bạn chưa mất
một loại phí gì cả. Chỉ khi nào khách hàng click vào sản phẩm để xem chi
tiết, lúc đó Google mới tính phí của bạn.

7. Google Smart Shopping phù hợp với ngành hàng nào?
Chỉ cần bạn là doanh nghiệp/nhà bán lẻ kinh doanh các sản phẩm hữu hình
và đáp ứng các điều kiện trên đều có thể chọn Google Smart Shopping để
tăng doanh số. Đặc biệt, một số ngành thường xuyên được khách hàng tìm
kiếm thông tin trên Google rất không nên bỏ qua hình thức quảng cáo này.
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02

Chuẩn bị cho Google
Smart Shopping

Chương 2 sẽ hướng dẫn bạn 4 bước cơ bản để chuẩn bị cho việc thiết lập
quảng cáo Google Smart Shopping, bao gồm:
•

Tạo tài khoản Google Merchant Center

•

Xác minh quyền sở hữu website

•

Bổ sung chính sách và công cụ đo lường chuyển đổi

•

Tạo danh sách dữ liệu sản phẩm cần đồng bộ.

Lưu ý: Đây là các bước chuẩn bị nếu bạn muốn chạy quảng cáo Smart
Shopping và có thể mất 1-2 tuần để thiết lập. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng
website Haravan, bạn sẽ không cần phải bận tâm nhiều đến 4 bước này.
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Bước 1: Tạo tài khoản Merchant Center
Nếu bạn đã có website tại Haravan, Haravan sẽ tự động đăng ký và tạo
tài khoản Google Merchant Center cho bạn. Nếu bạn muốn tự tạo tài
khoản cho mình, thì đây là những bước bạn cần làm.
●

Điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu trong đơn đăng ký: tên
doanh nghiệp và quốc gia

●

Chọn thanh toán trên trang web của tôi

●

Đọc kỹ các điều khoản và quy định. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý
với Điều khoản dịch vụ của Google Merchant Center

●

Chọn Create Account / Tạo tài khoản

Bước 2. Xác minh quyền sở hữu website
Để hiển thị sản phẩm trên Google, bạn cần xác minh mình đang sở hữu
website và xác nhận quyền sở hữu trang web này cho tài khoản Merchant
Center vừa tạo.
Hiện tại Google cung cấp 03 cách giúp bạn xác minh quyền sở hữu
website:
●

Xác minh bằng tài khoản Google Analytics.

●

Xác minh bằng Trình quản lý thẻ (Tag Manager).

●

Xác minh bằng thẻ/tệp HTML.

Để có thể xác minh quyền sở hữu website một cách nhanh chóng, chúng
ta sẽ sử dụng cách số 3 - xác minh bằng thẻ HTML.
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Bước 1: Vào tài khoản Google Merchant Center > Thông tin doanh nghiệp
> Trang web > Chọn “Tôi có quyền truy cập vào máy chủ của mình” > Chọn
“Thêm thẻ HTML vào trang chủ”.

Bước 2: Sao chép (copy) đoạn mã mà Google vừa cung cấp.

Bước 3: Quay lại website, chọn phần thiết lập theme cho trang chủ. Chèn
thẻ meta bạn vừa sao chép vào trong phần <head>, trước phần <body>
đầu tiên.
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Bước 4: Quay lại màn hình Merchant Center và bấm “XÁC MINH URL”. Nếu
xác minh thành công, trạng thái xác minh sẽ được cập nhật ngay tức khắc.
Lưu ý: Để giữ trạng thái được xác minh, vui lòng không xóa thẻ meta, ngay
cả sau khi URL của bạn đã được xác minh.

Bước 3: Bổ sung chính sách và công cụ đo lường chuyển đổi
Bạn cần bổ sung và thiết lập các yếu tố này để quá trình Google phê duyệt
chiến dịch quảng cáo mượt mà hơn

● Chính sách đổi trả - thanh
toán - giao hàng
● Thông tin liên hệ (email, địa
chỉ, số điện thoại)
● Chứng

chỉ

bảo

mật

SSL

(https://)
● Thiết lập tracking ecommerce
với Google Analytics
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Bước 4: Tạo danh sách dữ liệu sản phẩm cần đồng bộ.
Việc đồng bộ thông tin sản phẩm từ website lên Google Merchant Center giúp
Google có dữ liệu để giới thiệu sản phẩm của bạn đến đúng những người đang
tìm sản phẩm.
Hiện tại bạn có thể thêm từng sản phẩm riêng lẻ hoặc thêm nhiều sản phẩm
bằng các cách sau đây:
●

Dùng Google Sheet để cập nhật dữ liệu sản phẩm.

●

Sử dụng các giao thức http, https, ftp, hoặc sftp để cập nhật theo thời
gian được thiết lập sẵn, trên một trang web chứa dữ liệu.

●

Tải lên tệp chứa dữ liệu sản phẩm từ máy tính của bạn thông qua SFTP,
FTP, Google Cloud Storage hoặc tải lên thủ công.

●

Content API là nơi Google cho phép các công ty công nghệ như Haravan
cho phép người dùng đồng bộ thông tin sản phẩm từ website một cách
tự động.

Haravan sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Google Sheets để cập nhật dữ liệu sản
phẩm của mình lên Google Merchant Center qua 5 bước.
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Bước 1:
Chọn tab “Sản phẩm” > “Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” > Chọn “Quốc
gia” & “Ngôn ngữ” bạn muốn hướng đến > Chọn mục “Google Sheets” và đặt
tên cho nguồn cấp như bên dưới > Bấm Tiếp tục:

Bước 2:
Nếu bạn chưa tạo nguồn cấp nào trước đó thì chọn “Tạo bảng tính Google
mới từ bản mẫu” sẽ giúp bạn không bỏ sót thông tin sản phẩm mà Google
yêu cầu. Sau đó bấm “Tạo nguồn cấp dữ liệu” để Google tạo dữ liệu mẫu:
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Bước 3:
Tại phương thức nhập bấm “Mở” để thêm thông tin sản phẩm cho nguồn
cấp dữ liệu vừa tạo

Google yêu cầu Nhà bán hàng cung cấp các thông tin về sản phẩm như:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Id
Tiêu Đề (Là tên sản phẩm mà bạn muốn thể hiện)
Mô Tả (Mô tả sản phẩm, chỉ bao gồm text)
Liên Kết (Trang đích sản phẩm)
Tình Trạng (mới,đã được tân trang,đã qua sử dụng)
Giá sản phẩm
Tồn kho: in stock [còn hàng], out of stock [hết hàng], pre order [đặt
hàng trước]
Liên Kết Hình Ảnh (URL hình ảnh chính của sản phẩm)
Nhãn Hiệu
Danh mục sản phẩm của Google (Lựa chọn đúng danh mục để
Google hiểu đúng thông tin sản phẩm. Link danh mục xem tại đây

Bước 4:
Sau khi điền đầy đủ thông tin về sản phẩm trên file Google Sheet, quay lại
giao diện Google Merchant Center > Nhấp vào tên “Tên nguồn cấp dữ liệu”
> Tại tab “Đang xử lý” bấm “Tìm nạp ngay”
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Bước 5:
Nếu sản phẩm của bạn không vi phạm chính sách thì Google mất từ 3-5
ngày để xét duyệt sản phẩm. Nếu có vấn đề về mặt hàng, nguồn cấp hay
tài khoản Google sẽ thông báo cho bạn lý do để nhanh chóng khắc phục.

Trên đây là 4 bước chuẩn bị để bạn có thể bắt đầu với Google Smart
Shopping. Sẽ khá khó khăn nếu bạn chưa có kinh nghiệm triển khai Google
Ads, và Haravan hi vọng những hướng dẫn trên phần nào giúp bạn bắt đầu
dễ dàng hơn.

Nếu xây dựng website kinh doanh với nền tảng Haravan,
bạn sẽ không cần phải bận tâm đến 4 bước chuẩn bị trên.
Bạn chỉ cần cấp quyền cho Haravan (trên tài khoản Gmail)
để tạo Google Merchant Center và tạo tài khoản Google
Ads (nếu chạy quảng cáo). Hệ thống Haravan sẽ tự động
đồng bộ thông tin sẵn có từ website để hoàn thiện những
thao tác trên cho bạn.
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Triển khai Google Smart
Shopping trên Haravan

Chương 3 nhằm hướng dẫn bạn từng bước để chạy quảng cáo Google
Smart Shopping trên Haravan. Việc thiết lập rất đơn giản với các đề
xuất sẵn có. Để bạn dễ hình dung, Haravan gửi đến bạn hướng dẫn ở
dạng video. Bạn vui lòng click vào video dưới đây để xem trọn vẹn hướng
dẫn từ Haravan nhé.
●

Nếu không xem được video, vui lòng xem trên Youtube tại đây

●

Bạn có thể đăng ký dùng thử website Haravan hoàn toàn miễn
phí và trải nghiệm trọn bộ tính năng tại đây

●

Nếu gặp khó khăn khi quảng cáo Google Smart Shopping với
Haravan, vui lòng liên hệ qua mail support@haravan.com để được
hỗ trợ nhanh nhất.

Hướng dẫn triển khai quảng cáo Google Smart Shopping trên Haravan
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Tối ưu hiệu quả
Google Smart Shopping

Tối ưu tiêu đề sản phẩm
Cấu trúc đặt tên cơ bản:
Thương hiệu + Sản phẩm + Thuộc tính (Màu sắc, Kích cỡ, Trọng lượng)
Tiêu đề cần phải mô tả cụ thể sản phẩm để giúp Google nhắm mục tiêu tốt
hơn.
Sản phẩm

Cấu trúc đề xuất

Ví dụ

Quần áo

Thương hiệu + Giới tính + Loại sản phẩm +
Thuộc tính (Màu sắc, Kích thước, Chất liệu)

Áo len nữ Zara - màu đen - size 6

Vật dụng
tiêu dùng

Thương hiệu + Loại sản phẩm + Thuộc tính
(Trọng lượng, Số lượng)

TwinLab Mega CoQ10, 50 mg, 60
viên

Nội thất

Thương hiệu + Sản phẩm + Thuộc tính (Kích
thước, Trọng lượng, Số lượng)

Bộ ghế ăn bằng gỗ, Màu tự nhiên,
4 chiếc

Đồ điện

Thương hiệu + Thuộc tính + Loại sản phẩm

Samsung 88” Smart LED TV with
4K 3D Curved Screen

Sách

Tiêu đề + Loại + Định dạng (Sách bìa cứng,
Sách điện tử) + Tác giả

Sách 1.000 Công thức dạy nấu ăn
kiểu Ý của Nigella Lawson

Sản phẩm
theo mùa/
lễ hội

Sự kiện + Loại sản phẩm + Thuộc tính (Màu
sắc, Kích thước, Trọng lượng)

Hộp quà tặng College Grad 2020,
màu Bạc

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng một số ký tự đặc biệt để đặt tên cho sản phẩm
của mình như:
●

Dùng dấu gạch ngang (-) để chỉ ra thông số kỹ thuật hoặc màu sắc.

●

Dấu nháy đơn (') sử dụng cho các đơn vị tính và inches.

●

Dấu thăng (#) trong nghành mỹ phẩm hoặc chỉ màu sơn.

●

Dấu và (&) hiển thị cho danh mục sản phẩm hoặc và tặng kèm theo.

●

Dấu cộng (+) dành cho quà tặng kèm.
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Độ dài tiêu đề sản phẩm:
Google chỉ hiển thị tối đa 70 ký tự trên quảng cáo Google Smart Shopping.
Vì thế bạn nên sử dụng 70 ký tự đầu tiên để hiển thị đầy đủ các thông tin
cần thiết của sản phẩm.

Ví dụ đặt tiêu đề sản phẩm

Máy Ảnh Canon
Máy Ảnh Canon EOS 4000D Kit 18-55mm
F3.5-5.6 III (Đen)
[Tên sản phẩm][Thương hiệu][Dòng sản
phẩm][Thuộc tính][Màu sắc]

Miseen Scène Perfect Serum

Tinh Chất Dưỡng Phục Hồi Tóc Miseen Scène
Perfect Serum Original New 2020 - 80ml
[Công dụng][Tên sản phẩm][Thương hiệu]
[Dòng sản phẩm][Thuộc tính (Thể tích)]
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Tối ưu hình ảnh sản phẩm
1. Tỷ lệ hình ảnh 1:1 (hình vuông).
Tỉ lệ hình ảnh này vô cùng thích hợp khi hiển thị trên mọi kích thước màn
hình điện thoại hay máy tính. Bạn có thể chọn ảnh sản phẩm hoặc ảnh có
người mẫu đang dùng sản phẩm (với các ngành như thời trang, phụ kiện)
đều được.

2. Kích thước và độ phân giải hình ảnh
Sử dụng hình ảnh chất lượng cao sẽ giúp sản phẩm hiển thị ở chế độ tốt
nhất. Vì thế bạn cần tham khảo qua các yêu cầu sau:
Về kích thước ảnh sản phẩm:
●

Hình ảnh sản phẩm không thuộc ngành thời trang có kích thước tối
thiểu là 100 x 100 pixel.

●

Hình ảnh sản phẩm thuộc ngành thời trang cần đạt kích thước ít nhất
là 250 x 250 pixel.

●

Hình ảnh không được có kích thước vượt quá 64 megapixel (MP) và
dung lượng hình ảnh không nặng hơn 16 MB.
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Về độ phân giải của hình ảnh: Nên sử dụng hình ảnh có độ phân giải
thấp nhất là 750dpi (dpi là đơn vị đo lường mật độ các chấm được sử dụng
trong in ấn) để bảo bảo sản phẩm được thể hiện rõ nét nhất.

3. Độ phủ của sản phẩm
Để giúp cho khách hàng dễ dàng quan sát nhất, sản phẩm của bạn nên
chiếm trên 50% diện tích khung hình.

Cùng với các yêu cầu trên, bạn cũng cần đáp ứng những yêu cầu khác về
hình ảnh để hiển thị quảng cáo sản phẩm chuẩn xác và đẹp mắt
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Các lưu ý khác về hình ảnh sản phẩm
Nếu bạn vi phạm các yêu cầu dưới đây, Google sẽ từ chối đồng bộ sản
phẩm của bạn lên Merchant Center.
●

Không sử dụng hình ảnh, đồ họa hoặc hình minh hoạ chung chung.

●

Không sử dụng trình giữ chỗ hoặc hình ảnh không hiển thị sản phẩm
của bạn.

●

Không sử dụng biểu trưng hoặc biểu tượng thay cho hình ảnh thực
của sản phẩm.

●

Không sử dụng hình ảnh đơn sắc chỉ có một hình vuông màu.

●

Không sử dụng hình ảnh có chứa các yếu tố hoặc nội dung quảng cáo
đề cập đến sản phẩm. Ví dụ về các yếu tố quảng cáo như: lời kêu gọi
hành động, giảm giá, miễn phí vận chuyển, tốt nhất, rẻ nhất,...

●

Không sử dụng hình ảnh có đường viền.

●

Không bao gồm bất kỳ sản phẩm nào không đi kèm với sản phẩm
chính.
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Tối ưu thiết lập chiến dịch Google Smart Shopping
Bước 1 Thiết lập các mục tiêu kinh doanh quan trọng nhất
Hầu hết các người kinh doanh muốn tối đa hóa doanh thu và/hoặc lợi
nhuận. Các mục tiêu marketing thông thường khác bao gồm:
●

Ra mắt sản phẩm mới

●

Chiếm lấy thị phần

●

Doanh thu/lợi nhuận tốt hơn cho một danh mục sản phẩm nhất định

1.1. Mục tiêu Tối đa hóa doanh thu
Kết hợp nhiều sản phẩm nhất có thể vào một chiến dịch là cách tốt để
thúc đẩy doanh số hiệu quả và tối đa chuyển đổi. Nếu bạn KHÔNG CÓ mục
tiêu bán hàng hoặc mục tiêu lợi nhuận khác nhau cho các loại sản phẩm
khác nhau, hãy kết hợp các mặt hàng đó vào một chiến dịch Smart
Shopping duy nhất.
1.2. Mục tiêu Tăng mức hiển thị đối với Sản phẩm chính hoặc Sản
phẩm mới
Đảm bảo mức hiển thị cho các sản phẩm có mức độ ưu tiên cao bằng cách
thêm chúng vào chiến dịch Google Smart Shopping riêng. Phân bổ ngân
sách cụ thể cho các sản phẩm này và đặt mục tiêu ROAS thấp. Như vậy,
thuật toán sẽ chi tiêu nhiều ngân sách quảng cáo nhất và các sản phẩm
này có mức hiển thị lớn cũng như nhận được nhiều lượt truy cập.
1.3. Mục tiêu Đạt doanh số cho nhóm Sản phẩm riêng
Phân nhóm chiến dịch theo danh mục sản phẩm là phương pháp hay nhất
khi bạn có mục tiêu doanh số/lợi nhuận bán hàng cụ thể cho các nhóm sản
phẩm đó (ví dụ: giày và quần áo có thể có mục tiêu doanh thu và lợi nhuận
riêng biệt).
Tạo ra một chiến dịch riêng biệt cho từng danh mục quan trọng sẽ đảm bảo
một phần ngân sách trong tổng đầu tư Smart Shopping được phân bổ cho
danh mục đó.
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Bước 2: Hiểu các nguyên tắc của Machine Learning

Đôi khi, một chiến lược quá bám sát các mục tiêu kinh doanh NHỎ LẺ có
thể làm giảm hiệu quả của chiến dịch Smart Shopping vì cung cấp không
đủ lượng dữ liệu cho machine learning.
2.1. Tránh nhiều chiến dịch quá nhỏ
Google Smart Shopping dựa vào machine leaning để tối ưu hiệu quả
quảng cáo. Càng có nhiều sản phẩm trong danh mục sản phẩm sẽ mang
đến nhiều dữ liệu hơn, giúp machine learning tối ưu càng tốt. Hiểu đơn
giản, Smart Shopping ghi nhận lượng truy cập và chuyển đổi càng nhiều
-> hiệu quả quảng cáo càng được tối ưu. Vì vậy, bạn chỉ nên phân khúc
Google Smart Shopping thành nhiều chiến dịch khi các mục tiêu kinh
doanh yêu cầu như vậy.
2.2. Nếu chia nhỏ, lựa chọn nhóm sản phẩm có chuyển đổi tương
đối cao
Nếu có thể, hãy tránh các nhóm sản phẩm có ít hơn 20 chuyển đổi/15
ngày. Chiến dịch với nhóm sản phẩm nhỏ vẫn có thể hoạt động tốt nếu
chúng có lượng chuyển đổi cao (hơn 100 chuyển đổi/30 ngày).
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Đề xuất từ Google và Haravan:
Hướng triển khai Google Smart Shopping cho người mới bắt đầu
Dưới đây là các gợi ý về chiến lược khi bạn chạy quảng cáo Google Smart
Shopping. Chúng được xây dựng nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cụ
thể nhưng vẫn đảm bảo tối ưu được hiệu quả của machine learning.

Ví dụ 1. Phân đoạn chiến dịch theo chiến lược marketing.

Nếu bạn có các mục tiêu khác nhau cho các loại sản phẩm và mỗi chiến
dịch có một mục đích cụ thể, cách chia nhóm thông thường là:
●

Các sản phẩm cần tăng mức hiển thị và không có mục tiêu lợi
nhuận cao: Đặt ROAS thật thấp để chúng được phân phối đến đúng
người có nhu cầu mua sắm với sản phẩm phù hợp.

●

Các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao: Đặt mục tiêu ROAS
trung bình để bán nhóm sản phẩm này nhiều nhất có thể.

●

Các sản phẩm còn lại: Đặt mục tiêu ROAS cao để mang lại doanh
thu lớn dựa trên chi phí quảng cáo.
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Ví dụ 2. Phân chiến dịch theo tỷ suất lợi nhuận sản phẩm

Bạn có mức lợi nhuận khác nhau đáng kể cho từng loại sản phẩm thì có thể
triển khai nhiều chiến dịch Smart Shopping. Các danh mục có lợi nhuận cao
nhất sẽ có mức ROAS thấp nhất -> giúp tối đa tỷ lệ chuyển đổi và doanh số
từ các mặt hàng này. Trong khi đó, đặt giá thầu thận trọng hơn (ROAS cao
hơn) cho các sản phẩm như Phụ kiện (lợi nhuận thấp).
Trước khi khởi chạy chiến dịch, hãy kiểm tra để đảm bảo mỗi danh mục sản
phẩm đều có đủ lượng chuyển đổi trước đây. Sử dụng mục tiêu ROAS cho
từng chiến dịch để có thể đặt ngân sách không giới hạn, đồng thời đảm bảo
rằng mỗi chiến dịch sẽ có lãi.
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Ví dụ 3: Cách tiếp cận Smart Shopping phổ biến nhất
Ngoài ra, có một cách thức đơn giản để bắt đầu với Google Smart
Shopping được Google đề xuất. Bạn có thể theo dõi qua hình ảnh sau.

Lưu ý:
●

Chỉ đánh giá hiệu quả chiến dịch Smart Shopping sau ít nhất 2 tuần
triển khai. Bởi giai đoạn 2 tuần đầu là lúc machine learning đang
"học" dữ liệu người dùng, sau đó mới bắt đầu phân phối sản phẩm
chuẩn xác đến các khách hàng tiềm năng.

●

Bạn nên giữ các chiến dịch hoạt động liên tục ít nhất >45
ngày/Quý. Dựa trên kết quả triển khai quảng cáo Smart Shopping
của 300 khách hàng Haravan, chiến dịch có trên 45 ngày hoạt động có
ROAS tăng đến hơn 500%.

●

Quan tâm đến kết quả kinh doanh thực tế (doanh thu, ROAS) thay
vì các yếu tố như lượt hiển thị, tương tác, CPA,...
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Làm thế nào để mở rộng chiến dịch Google Smart Shopping?
Sau khi giai đoạn máy học đã kết thúc, bạn có thể làm theo các bước sau:

Sơ đồ giúp bạn đánh giá hiệu suất và tối ưu/mở rộng các chiến dịch
Google Smart Shopping

Có thể nói, Google Smart Shopping hình thức quảng cáo mà doanh nghiệp
bán lẻ rất không nên bỏ qua. Chúng đặc biệt phù hợp với những nhà kinh
doanh:
●

Không có thời gian triển khai chiến lược quảng cáo toàn diện

●

Không có kinh phí trả cho chuyên gia để thực hiện điều đó

Với khả năng mang lại lợi nhuận tăng 20-30%, và chi phí giảm ½,
Google Smart Shopping sẽ là kênh quảng cáo siêu tốt để các nhà bán lẻ
có thể ứng dụng ngay từ bây giờ.
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Ưu đãi đặc biệt từ Google & Haravan

Hoàn đến 1.350.000Đ cho khách hàng triển khai
Google Smart Shopping lần đầu

Haravan hân hạnh trở thành đối tác công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được
Google đánh giá vững mạnh về tiềm lực nền tảng thương mại điện tử để cung
cấp hình thức Google Smart Shopping cho các doanh nghiệp. Triển khai
Google Smart Shopping với Haravan không những giúp bạn tiết kiệm thời
gian, tăng hiệu quả quảng cáo, mà còn luôn được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên
gia từ Google và Haravan.
Đặc biệt, Google và Haravan đang có chương trình hỗ trợ cho các khách hàng
lần đầu triển khai quảng cáo Google Smart Shopping trên Haravan. Chạy
quảng cáo Google Smart Shopping chỉ từ 100.000Đ/ngày, hoàn đến
1.350.000Đ ngân sách quảng cáo. Bạn yên tâm thử nghiệm Google Smart
Shopping, vừa học chạy quảng cáo, vừa ra đơn hàng, lại được hoàn tiền
nhanh chóng!
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