8 Productfeed
hacks
Haal meer rendement uit Google Shopping
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Introductie
Vaak merk ik tijdens Google Ads Audits dat er enige aandacht besteed is aan Google
Shopping campagne optimalisatie. Denk hierbij aan het optimaliseren van de
campagnestructuur, het aanpassen van de CPC’s, het toevoegen van negatieve
zoektermen of testen met verschillende biedstrategieen. Als Google Shopping
eenmaal opgezet is, wordt er vaak geen aandacht meer aan de productfeed besteed
terwijl hier vaak het veel winst te behalen valt. Helemaal nu Google Smart Shopping
default is en welke op zijn beurt weer vervangen zal worden door Performance Max
campagnes. Om deze reden heb ik mijn productfeed tips onder elkaar gezet zodat jij
direct meer performance uit je campagne kan halen. Deze tips heb ik zelf uitvoerig in
de praktijk getest met positieve resultaten.
- Ruben Runneboom
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#1 [product_title]
Producttitels worden vaak overgenomen van catalogussen vanuit leveranciers of op
basis van boerenverstand geschreven bij het handmatig toevoegen van producten.
Dit resulteert vaak in titels die afgebroken worden door de beperkte beschikbare
ruimte, of dat bijvoorbeeld belangrijke zoekwoorden ontbreken waardoor je niet
optimaal gebruik maakt van het algoritme. Er bestaat hier geen one-size-fit-all
oplossing in. Elke branche is anders.

Analyseer je zoektermen rapport binnen je Google Shopping of Search
campagnes en zoek naar een zoekpatroon. Dit kan uiteraard ook met data
uit Google Search Console.
Baseer op deze analyse de opbouw van je producttitel

Gebruik een feedmanagement tool zoals Channable om je titel gemakkelijk
dynamisch op te bouwen.

Vermijd subjectieve termen

Gebruik geen sale gerelateerde termen

Gebruik geen vreemde interpunctie of hoofdletters

Deze methode heb ik afgelopen kwartaal toegepast op een case in de meubelbranche.
Het resultaat tot nu toe?
-16% Cliks
- 4% Costs
- 12% CPA
- 6% CTR
+31% CVR
+12% Revenue
+18% ROAS
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#2 [Image_link]
Hoe onderscheid je je van je concurrenten?
Durf te wijken van de standaard
Wellicht trap ik open deuren in maar in de praktijk zie ik het weinig gebeuren. Als de
Shopping campagne loopt dan loopt hij toch? ❌
Google Shopping is een vergelijkingsplatform.
Naast de prijs van een product is de main image een van de belangrijkste factoren
waarop men ervoor kiest om op jouw advertentie te klikken.
Google geeft aan dat de afbeeldingen standaard aan de volgende eisen moet
voldoen:
Minimaal 100x100 - maar liever 250x250 pixels of groter
Bestandsformaten: Gif (niet geanimeerd), JPEG, PNG, BMP en TIFF
Gebruik geen overlays, promotietekst of watermerken zoals je bedrijfslogo
Gebruik geen call to actions zoals ‘koop X’
Gebruik geen service gerelateerde informatie zoals een ‘uitgebreide garantie’
Licht het product uit en elimineer rekwisieten
Daarnaast geeft Google aan dat het gebruik van een effen witte achtergrond een
harde pre is om het product goed uit te lichten. Echter leert ervaring dat het kan
lonen om hier een experiment mee op te zetten.
Om je te onderscheiden van je concurrentie kan je gebruik maken van lifestyle
images of sfeerafbeeldingen. Het liefst unieke, eigen afbeeldingen. Wat ik hiermee
bedoel is bijvoorbeeld een model die een product draagt of bijvoorbeeld een
afbeelding van een fauteuil in een woonkamer setting in plaats van op een witte
achtergrond. Dit gaat wellicht tegen de richtlijnen van Google in maar in sommige
gevallen kan dit een serieuze uplift in CTR en CVR realiseren.

Deze tip gaat verder
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Helaas zijn er geen standaard oplossingen om een exacte valide a/b test binnen het
Google Ads platform of het GMC uit te voeren. Externe tools kunnen dit wel. Hoe kan
je dit ‘quick and dirty’ testen?

Bepaal een rustige periode in het jaar waarin normaliter seasonality geen
invloed heeft op de verkoopcijfers. Je wilt minimaal 30 dagen kunnen
vergelijken met een andere periode
Creëer unieke lifestyle afbeeldingen

Upload deze afbeeldingen in je productfeed naast je standaard [image_link]
als bijvoorbeeld [additional_image_link] of [image_link2]
‘Map’ dit gekozen veld aan [image_link] in je feed management tool of in het
GMC
Gebruik je huidige main image als alternative image link om hierop terug te
kunnen vallen

Let op
Prestaties kunnen verschillen
tussen remarketing en
awareness / prospecting
campagnes. Ervaring leert dat
standaard afbeeldingen
binnen remarketing beter
presteert tov
sfeerafbeeldingen en bij
prospecting campagnes
andersom. Dit verschilt
uiteraard per branche en wat
je concurrentie doet. Binnen
Smart Shopping heb je hier
geen invloed op.
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#3 [item_group_id]
Testen met productvariaties

Productvarianten zijn groepen identieke producten die alleen verschillen op
attributen zoals: maat, kleur of materiaal. Voeg je alle productvariaties toe of enkel
het hoofdproduct 'parent product'?

Toevoegen van alleen het hoofdproduct:
Voordelen:
Lagere feedmanagement kosten omdat je met minder producten werkt
(Vaak) lagere ad spend omdat je met minder SKU's de veiling in gaat
Minder onderhoud omdat je met minder data werkt
Nadelen:
Elke variatie kan zijn eigen prijs hebben. Mocht de variatie prijs niet
overeenkomen met het standaard product op de landingspagina dan zal deze
afgekeurd worden. (zorg dus voor een unieke url per variatie)
Specifieke zoekopdrachten waarbij een kleur of een maat gebruikt wordt kan niet
juist gematched worden. Dit kan zorgen voor irrelevante kliks die je wilt
vermijden.

Toevoegen van alle productvariaties
Voordelen:
Specifieke matches op maat of kleur niveau, dit minimaliseert irrelevante klikken
Als bepaalde maten of kleuren uitverkocht zijn worden deze niet vertoond
Nadelen:
Omdat je data op productvariant niveau verzamelt, heb je geen data op het
hoofdproductniveau. Omdat elk product een waarde moet hebben, zal je het
hoofdproduct standaard op in stock moeten zetten terwijl dit wellicht niet het
geval is. Dit kan je budget aantasten.
Hogere feedmanagement kosten
(Vaak) hogere ad spend omdat je met meer Sku’s de in veiling gaat
Best practice:
in 9 van de 10 gevallen zal je de beste performance halen uit het toevoegen van alle
variaties. Helemaal op verkoopkanalen waar je op CPS of commissiebasis moet
afrekenen.
Zorg dat alle productvariaties een unieke titel krijgen. Dus zorg dat de maat,
kleur of materiaal hierin terugkomt. Check je data hoe men zoekt en pas je
titel hier op aan. Relevantie is key.
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#4 [costs_of_goods_sold]
Hoe verkrijg je meer rendement uit je Google Shopping campagnes?

Google Shopping campagnes worden vaak afgerekend op omzet of ROAS (return on
ad spend). In de basis is dit oke alleen zeggen deze KPI’s niets over wat er onder aan
de streep over blijft. Je kan immers een mooie omzet draaien maar als de gemaakte
kosten evenredig hoog zijn ben je dozen aan het schuiven voor niks.
Nouja, natuurlijk wel voor mooie kwartaalcijfers van Google.
Één van de manieren om te sturen op marge, oftewel POAS (profit on ad spend) is
het in kaart brengen van de gemaakte kosten per product. Binnen Google Shopping
bestaat hiervoor het attribuut: [costs_of_goods_sold]
Met het attribuut kan je gemakkelijk je brutowinst per product berekenen. De
waarde van het attribuut is namelijk een optelsom van de kosten die je maakt bij elke
verkoop. Denk hierbij aan de inkoopkosten, verzending, verpakking en
handelingskosten. Je zou de berekening nog geavanceerder kunnen maken met
bijvoorbeeld warehousing, retouren etc toe te voegen. Als je de bruto kosten per
verkocht product in kaart hebt gebracht kan je dit gemakkelijk naast de omzet en
klikkosten leggen om te kijken wat er overblijft.
Binnen Google Ads kan je onder kolommen > kolommen aanpassen > conversies >
kosten van verkochte goederen aanvinken om hier inzicht in te krijgen.
In de praktijk blijkt het vaak lastig om de exacte gemaakte kosten in kaart te brengen
per product. Hoe los ik dit vaak op om hier toch enig zins inzicht in te krijgen?

Groepeer je producten per categorie, merk of producttype in bijvoorbeeld 3
categorieën. In dit voorbeeld gebruik ik high, medium en low margin. (Dit
zijn dus schattingen en geen exacte marges)
Geef in je feedmanagement tool deze categorieën een eigen
waarde in een custom label mee. In dit geval ook high, medium en
low margin.
Bereken aan de hand van de verkoopprijs een bruto marge per categorie

'‘Map’ het juiste veld aan het attribuut [costs_of_goods_sold]

Voeg de kolom ‘kosten van verkochte goederen’ toe binnen google ads
costs of goods sold
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#5 [short_title]
Maak je productfeed toekomstbesteding

Nu Google Smart Shopping de standaard is en op zijn beurt komende zomer weer
vervangen zal worden door Performance Max campagnes heb je als marketeer
steeds minder invloed op waar je advertenties vertoond zullen worden. Waar
‘vroeger’ je advertenties alleen op de SERP (zoekresultatenpagina) en het Shopping
tab vertoond werden, worden deze op vele plekken uitgeserveerd, denk aan binnen
Gmail, Youtube, Google Maps etc. Daarnaast maken ‘awareness’ campagne types
zoals Discovery ook gebruik van de productfeed om productinformatie te kunnen
tonen. Om deze reden zal de normale producttitel vaak afgebroken worden omdat er
niet genoeg ruimte is om deze in zijn geheel te vertonen. Helemaal op mobiel
uiteraard. Om deze reden heeft Google de [short_title] tag geïntroduceerd. Deze tag
lijkt nog niet overal ondersteund te worden maar het is wel de moeite waard om je
productfeed hier klaar voor te maken.

Gebruik relevante korte termen om het product duidelijk aan te duiden.
Max 65 karakters
Wees beknopt - Waar de [title] tag wordt gebruikt om de zoekopdracht van
de consument te koppelen wordt de korte title gebruikt als korte
omschrijving.
Gebruik professionele en grammaticaal correcte taal
Gebruik geen woorden uit vreemde talen
Gebruik geen hoofdletters
Gebruik geen sale gerelateerde termen
Gebruik geen extra spaties
Zet belangrijke details vooraan
Voeg een merknaam toe als dit relevant is
Nog niet alle feedmanagement tools lijken het attribuut [short_title] te ondersteunen.
Op het moment dat dit wel het geval is kan je doormiddel van gemakkelijke
feedregels een short_title opbouwen en aan het attribuut koppelen. Bijvoorbeeld: (dit
is per product feed uiteraard verschillend)
[product_type] of [brand] + [product_type]
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#6 [sale_price]
Veel voorkomende fout binnen Google Shopping

Binnen Google Shopping kan je gemakkelijk prijzen tussen verschillende aanbieders
vergelijken. Om deze reden is uiteraard belangrijk dat je een competitieve prijs biedt
t.o.v. je concurrenten. Binnen Google Shopping kan je werken met een reguliere prijs
[price] en een aanbiedingsprijs [sale_price]. Deze attributen kan je meegeven in je
productfeed.
Wat zie ik vaak fout gaan:
❌ Het gehele jaar door wordt er standaard een vaste waarde voor [price] en
[sale_price] in de feed meegegeven.
Het voornamelijk doel om deze twee attributen in je productfeed op te nemen zou
moeten zijn om de ‘sale badge’ te verkrijgen. Dit is een zwart of groen label waarin
‘SALE’ of ‘UITVERKOOP’ staat. Daarnaast wordt de reguliere prijs doorgestreept en
wordt de aanbiedingsprijs in het groen vertoond. Op deze manier onderscheid je je
van je concurrenten en val je op. Hoe kom je hiervoor in aanmerking?

De basisprijs of de hogere prijs moet gedurende 30 dagen (dit hoeven geen
opeenvolgende dagen te zijn) van de afgelopen 200 dagen in rekening zijn
gebracht.
Een uitverkoopprijs mag niet langer dan 30 dagen in rekening worden
gebracht.
De basisprijs moet geldig zijn.
De uitverkoopprijs moet lager zijn dan de basisprijs.
De korting tijdens de uitverkoop moet meer dan 5% en minder dan 90%
zijn.
Mocht je niet aan deze vereisten voldoen zal je aanbiedingsprijs als reguliere prijs
vertoond worden. Dus zonder sale badge.

Hoe wel? Lees verder
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Zoek korte actieperiodes buiten de reguliere actieweken om, waar alle
concurrenten aan mee doen.
Zorg voor goede kortingen om daadwerkelijk impact te maken (>10-15% en
<90%).
Nobrainer: zorg voor voldoende voorraad!

8 Productfeed hacks

#7 [Size]
Weggegooid advertentiebudget

Na een lange tijd opende ik laatst mijn Facebook feed weer eens. Bijgevoegde
advertentie verscheen op mijn tijdlijn. Als marketeer spot ik natuurlijk direct dat dit
een gesponsord bericht is, in dit geval remarketing. Zie de vrij directe insteek van het
bericht. Hier houd ik wel van moet ik zeggen. Mijn vriendin zal wel op mijn pc gezocht
hebben naar een nieuwe wintersportjas terwijl ik de hond aan het uitlaten was.
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Enfin, nieuwsgierig dat ik ben klik ik op de advertentie. Vervolgens zie ik dat er van
deze jas nog maar in 1 maat verkrijgbaar is. Namelijk de XXL.
Dit is waarschijnlijk de reden dat ze de aankoop niet afgerond heeft.
Zonde van het budget als je het mij vraagt. In ieder geval in veel gevallen.
Het kan natuurlijk zijn dat je juist je overtollige voorraad wilt liquideren.
Dit kom ik helaas vaak tegen. Zelfs door grote spelers in de markt.

Houd je actuele voorraad goed bij in je CMS en koppel het attribuut [Stock]
in je productfeed.
Laat je feedmanagement tool je productfeed zo vaak mogelijk updaten. Het
liefst ieder uur.
Laat het desbetreffende verkoopkanaal je feed zo vaak mogelijk ophalen.
Filter producten met een stock van <1 uit je feed. Bij hardlopers kan je ook
<2 of hoger kiezen. Afhankelijk van je omloopsnelheid.
Filter exotische maten uit je feed.

Wil je juist je exotische maten liquideren? Zet deze producten in een aparte feed of
productverzameling en richt hier een speciale campagne voor in.
Vermeld dat het gaat om exotische maten met extra korting. Op deze manier kan je
teleurstelling na de klik voorkomen.
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#8 [canonical_link]
Elimineer keuzestress voor Google

Zo doe je dat:
Afgelopen periode kreeg ik de vraag van een oud collega of het verstandig is om alle
productvarianten mee te nemen in de productfeed of enkel de ‘hoofditems’.
In dit geval was de vraag gericht op de vindbaarheid binnen het organische shopping
resultaten gedeelte van Google. Door het toevoegen van meerdere varianten (maten,
kleuren etc) per item kan Google moeite hebben met het kiezen van het juiste
organische resultaat bij de zoekopdracht. Dit komt doordat er dublicate content kan
optreden wanneer je meerdere varianten toevoegt.
Als je dit wilt voorkomen kan je gebruik maken van het Google Shopping attribuut
[canonical_link]. Dit attribuut werkt op dezelfde wijze als normale canonical urls. Je
geeft in je productfeed bij elke variant de link van het ‘hoofd item’ op als
[canonical_link] In dit geval zal Google (na de indexatie) deze variant moeten tonen in
de zoekresultaten.

Zorg ervoor dat in je productfeed bij elke variant de url van het hoofditem
wordt meegestuurd, bijvoorbeeld: parent_link
Geef in je productfeed aan of het product een hoofditem of een variant
betreft (Parent - Child)
Voeg het attribuut canonical_link toe in je mapping
Stel een regel in die ervoor zorgt dat als het product de status: Child betreft
dat de canonical link gevuld moet worden met de waarde vanuit de
parent_link
'Map' het canonical_link veld met het juiste output veld
Dit kan natuurlijk ook direct in je cms ingesteld worden.
Om een stapje dieper te gaan kan je in je data herleiden welke variant het best
verkocht wordt. Dit kan bijvoorbeeld een gangbare schoenmaat of de best verkochte
kleur zijn. Je kan ervoor kiezen om deze variant op te nemen als canonical_link zodat
dit product getoond zal worden.
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# Bonustip
Resultaten meten vanuit Organic Shopping

Sinds 2021 is het mogelijk om producten gratis te vertonen in het Google Shopping
en Images tab. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is het toevoegen van je
productfeed aan het Google Merchantcenter en vervolgens het Platform van Google
te activeren.
Zie: https://rubenrunneboom.nl/kennisbank/aanmerking-google-shoppingonbetaald-organisch/
Wil je het aantal klikken en resultaten van deze klikken echt goed in kaart brengen?
Dan is het verstandig om een UTM codering mee te geven aan elke url. Als je dit niet
doet zullen alle kliks binnen Google Analytics op de ‘Google Organic’ stapel gegooid
worden. Je kan dan geen onderscheid maken tussen normaal organisch verkeer en
het onbetaalde google shopping verkeer. Dit is voor je analyses natuurlijk funest.
Een UTM tag is een verrijking van de url met daarin parameters over waar het
verkeer vandaan komt. Via productfeed optimalisatie tools zoals Channable of is dit
erg eenvoudig te realiseren.
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Over Ruben
“Ruben Runneboom, freelance advertising specialist met 8+ jaar ervaring. Een
proactieve professional die de performance van alle paid advertising kanalen
overziet en aanjaagt. Uiteraard op basis van data en gestelde KPI’s. Ik werk volledig
zelfstandig of in multidisciplinaire teams. Mij schakel je in om de strategie te bepalen
of de werkzaamheden volledig uit te laten voeren. Ik maak het verschil door dicht bij
de ondernemer te staan, samen de doelstellingen te bepalen en voortdurend bij te
sturen op geavanceerde data en daarbij structureel nieuwe kansen te signaleren.
Korte lijnen en straight to the point.

Ik werk vanuit een ‘freelance hub’ in Groningen. Dit houdt in dat wij op kantoor zitten
met meerdere online marketing specialisten. Ook hebben wij als hub nauwe
contacten met designers, tekstschrijvers, fotografen, podcast en video-specialisten
om zo aan alle marketing vragen te kunnen voldoen. Dit zijn echte vakspecialisten die
het er niet even ‘bij’ doen. Een hub heeft als voordeel dat we elkaars werkzaamheden
kunnen overnemen mocht dat onverhoopt nodig zijn en altijd elkaar kunnen
gebruiken als sparringpartner. Dit bevalt erg goed”
Mocht ik kunnen helpen bij het optimaliseren van je productfeed neem dan gerust
contact op.
Ruben Runneboom
Info@rubenrunneboom.nl
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