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Google Shopping

Các bước triển khai chiến dịch Google Shopping



Google Shopping

Tạo tài khoản
Merchant

Xác thực thông tin 
cửa hàng online

Tạo nguồn cấp dữ
liệu sản phẩm

Kết nối tài khoản
Google Ads

Tạo chiến dịch
quảng cáo mua sắm

Báo cáo chiến dịch



Google Shopping

Những khó khăn khi triển khai
Google Shopping Ads

Không tự động cập nhật sản phẩm mới

Không tự động cập nhật sản phẩm hết hàng

Không theo dõi tồn kho thời gian thực

Quản lý khó khăn khi có nhiều sản phẩm
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Sapo – Google Shopping

Sapo - Google 
Shopping 

Kênh bán hàng



Sapo - Google Shopping



Sapo - Google Shopping

Không cần can thiệp và hiểu biết về tài khoản
quảng cáo Google

Tự động cập nhật tồn kho thời gian thực

Tự điều chỉnh chiến dịch quảng cáo

Tiết kiệm nhân sự triển khai quảng cáo

Dễ dàng theo dõi chi phí – hiệu quả quảng cáo
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Khách hàng đăng ký 
Google Shopping 

Sapo xác nhận và mở 
tính năng

Khách hàng hoàn thiện 
theo hướng dẫn của Sapo

Khởi tạo chiến dịch và
chờ Google duyệt

Hoàn tất và chạy chiến
dịch Google Shopping

24h

24h
5 

ngày

72h 24h

Quy trình triển khai chiến dịch Google Shopping
Sapo - Google Shopping
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CASE STUDY

SHOP CÔNG NGHỆ K2K



CASE STUDY

CÁCH THỨC KINH DOANH VÀ TIẾP CẬN GOOGLE ADS

- Kinh doanh truyền thống: bán hàng tại
cửa hang. 
- Chưa quan tâm nhiều đến kênh online
- Sau thời gian dừng khá dài,  đã bắt đầu
xây dung website, và tự chạy quảng cáo. 

- Trước khi làm việc với Sapo thì K2k có
thời gian chạy quảng cáo và gặp nhiều
vấn đề trong quá trình tài khoản ads



End

ĐỒNG HÀNH CÙNG SAPO ENTERPRISE

- Triển khai Google shopping từ 1/11/2018
- Lựa chọn Sapo vì có sự khác biệt với các đối tác trước

Trước khi sử dung Google Shopping

Sau khi sử dung Google Shopping 



Chính sách Google Shopping

NHỮNG AI CÓ THÊ QUẢNG CÁO MUA SẮM ?????

 Trang web thương mại điện tử bán lẻ hàng hóa 

✗ Du lịch, dịch vụ, xe cộ, vật nuôi 

✗ Không thể giao hàng tận nhà 

✗ Chỉ ứng dụng( ứng dụng web + có liên kết sâu) 

✗ Phải đăng nhập để xem sản phẩm 

✓ Chính sách đổi trả và mục liên hệ trên website

✓ Có chứng chỉ bảo mât SSL

✓ Không vi phạm chính sách trong nguồn cấp dữ liệu 

✗ Bị Cấm: Vũ khí, thuốc lá, giả mạo 

✗ Dược phẩm và 1 số sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì hạn chế

✗ Quảng cáo người lớn phải đánh dấu người lớn trong feed dữ 

liệu

✓ Phải có dữ liệu 

✓Có hình ảnh chất lượng cao(250x250px cho trang phục, or 

100x100px với sản phẩm khác, hình mờ hoặc phủ lớp) 

✗ Không có giá cố định 

✓ Giá có thể bằng tiền địa phương hoặc đơn vị khác            

Có thể đáp ứng thông số nguồn cấp 

✗ Chặn Google Crawler



Google Shopping

MEỌ KHI TẠO CHIẾN DỊCH GOOGLE SHOPPING

● So với chiến dịch tìm kiếm sẽ có ít chiến dịch và nhóm quảng cáo hơn nhưng có nhiều 

nhóm sản phẩm 

● Đặt giá thầu theo cách thủ công cho từng nhóm sản phẩm hoặc sử dụng đấu giá tự 

động ( Roas hoặc ecpc) 

● Có thể sử dụng tất cả điều chỉnh giá thầu thông thường(location, device, time) 

● Tạo chiến dịch mới nếu bạn cần ngân sách riêng nhắm mục tiêu theo địa lý



CTKM

Q
U

À
 T

Ặ
N

G Miễn phí phí dịch vụ tháng đầu tiên sử dụng
kênh khi quảng cáo Google Shopping 

Tặng Voucher 50$ - 100 $ cho khách hàng
chưa từng chạy quảng cáo

Quà tặng từ Sapo + Google trị giá 1 triệu đồng

LIÊN HỆ BÀN TƯ VẤN ĐỂ ĐĂNG KÝ NGAY


