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5 tips to ace shopping
Leer in deze one pager:

- De juiste Google shopping werkwijze
- Hoe je je omzet substantieel kan verhogen

#2 Splits producten op prijs

Een artikel wat je voor €500,- verkoopt mag
vanzelfsprekend meer kosten dan een artikel wat je maar
€30,- oplevert. Een van de eerste stappen die wij dan ook
nemen zodra we onze feed gecompleteerd hebben, is de
artikelen indelen op prijsniveau. Dit kan je doen door een
'custom_label' mee te geven aan je producten naar
Google Shopping toe. Je kan hierdoor de ROAS (return on ad 
spend) op de lagere buckets flink drukken door middel van 
lagere biedingen en vice versa.

#1 Gebruik een feed management tool

Een goede product-feed is essentieel voor het bereik en
de performance van je Google Shopping campagnes. 
Het is handig om gebruik te maken van een feed manage-
menttool (zoals Channable). Deze tool plant, optimaliseert,
genereert en pauzeert automatisch jouw ads op basis van
je beschikbare voorraad.

#4 Werk met prio campagnes

Producten met een hoog conversiepercentage mogen
meer per klik kosten dan reguliere artikelen. Denk aan
(actie) producten met goede marges en 'fastmovers'. Het
is logisch dat een product met een conversiepercentage
van 10% een twee keer zo hoge CPC mag hebben als een
product met een conversiepercentage van 5%, mits deze
in dezelfde prijsklasse vallen. Deze goed converterende
producten wil je opnemen in een hoge prioriteitsfeed.
Hier kun je biedingen op deze specifieke producten
hoger instellen.

#3 Gebruik Google Analytics data

Uit Google Analytics kun je extreem veel waardevolle data 
halen. Door slim gebruik te maken van deze data kun je o.a. 
voorkomen dat slecht verkopende producten in de veiling
worden aangeboden en dat producten met weinig voorraad 
niet meer worden aangeboden. Voorbeeld: Minimale
voorraad in een maatboog. Als van een product de best
verkochte maten niet meer voorradig zijn, deze
automatisch uit de feed halen (zie tip #1). De kans dat een
bezoeker 'misgrijpt' omdat zijn/haar maat niet meer
voorradig is wordt is immers groter.

#5 Gebruik interne sales data

Om campagnes nog beter aan te sturen is zoveel mogelijk
data vereist. In je interne organisatie wordt al veel data
verzameld, waar vaak nog niet voldoende gebruik van
wordt gemaakt. Koppel bijvoorbeeld je retourinformatie op
product- of categorieniveau om campagnes beter aan te
sturen.



Verwacht niet direct vanaf moment één resultaat. Het begint met het verzamelen van data en hier 
de juiste analyses op maken. Het optimaliseren van Google Shopping campagnes is een iteratief 
proces dat continu aandacht en aanpassingen vergt.

Heb je hulp nodig of wil je sparren over de mogelijkheden die Google Shopping en andere markt-
plaatsen (Bol.com, Markplaats, Facebook) voor jouw organisatie te bieden hebben, laat het ons 
weten.

Hoe ga ik nu aan de slag?

Conclusie

- Zorg dat je zoveel mogelijk databronnen in kaart brengt en verzameld over jouw producten.
- Probeer koppelingen te maken tussen deze verschillende databronnen binnen één systeem.
- Ga experimenteren met aanpassingen in je product-feed om te kijken welke aanpassingen hebben 
gewerkt.

Bedankt voor het lezen. Wil je meer weten? je kan ons bereiken op 
contact@ikwilbovenaan.nl


