
Google Shopping - це ідеальний інструмент для інтернет-
магазинів, який вже використовують ваші конкуренти

Cпеціалісти AGENCY 451 мають досвід 
запуску Google Shopping та збільшення 
продажів для магазинів будь-якої тематики

Товарні оголошення показують високу 
ефективність продажів, адже є 
інформативними (складаються з 
зображення товару  і ціни) та показуються за 
умови пошуку товару користувачем. Або 
коли потенційний покупець зайшов на сайт, 
показуються йому вже в медійній мережі 
Google або в Facebook за допомогою 
ремаркетингу

Переваги Google Shopping:
- Помітні у пошуку; 
- Завжди актуальні (ціна та сам 

товар оновлюються 
автоматично);

- Автоматизація - сотні оголошень 
завантажуються з фіду (файлу з 
товарами);

- Високі показники ROAS 
(рентабельності інвестицій в 
рекламу)



Приклад товарного оголошення у пошуку Google



Приклад товарного оголошення у Facebook (по центру стрічки або справа)



Приклади товарних оголошень у медійній мережі Google (динамічний ремаркетинг). 
Тобто в оголошеннях показуються товари, які користувач раніше переглядав на вашому сайті



Скільки коштує налаштування та запуск товарних оголошень

Пакет Premium

★ Створення фіду (файлу) з автоматичним оновленням даних про товар 
(назва, ціна та інші атрибути);

★ Налаштування кабінету Google Merchant Center, завантаження фіду, зв’
язка Merchant Center з кабінетом Google Ads;

★ Підготовка сайту до вимог модерації в Google Shopping; 
★ Спілкування зі саппортом Google з питань модерації;
★ Зв’язка Google Ads та Google Analytics та імпорт конверсій для 

оптимізації рекламних кампаній з ціллю максимальних продажів;

★ Налаштування звичайних товарних компаній в Google;
★ Налаштування Smart Shopping (повністю автоматична кампанія, 

спрямована на отримання максимальної кількості продажів в рамках 
бюджету на рекламну кампанію) ;

★ Налаштування динамічного ремаркетингу в Google;
★ Налаштування товарних компаній та динамічного ремаркетингу в 

Facebook;

★ Рік безкоштовного супроводу та оптимізації товарних кампаній Google  
та Facebook

Ціна

19 500 грн.



Пакет Start

★ Створення фіду (файлу) з автоматичним оновленням даних про товар 
(назва, ціна та інші атрибути);

★ Налаштування кабінету Google Merchant Center, завантаження фіду, зв’
язка Merchant Center з кабінетом Google Ads;

★ Підготовка сайту до вимог модерації в Google Shopping; 
★ Спілкування зі саппортом Google з питань модерації;
★ Зв’язка Google Ads та Google Analytics та імпорт конверсій для 

оптимізації рекламних кампаній з ціллю максимальних продажів;

★ Налаштування звичайних товарних компаній в Google;
★ Налаштування Smart Shopping (повністю автоматична кампанія, 

спрямована на отримання максимальної кількості продажів в рамках 
бюджету на рекламну кампанію) ;

★ Налаштування динамічного ремаркетингу в Google

Ціна

12 500 грн.



Серед наших клієнтів магазини електроніки (DJI), сантехніки (Hansgrohe), масажного обладнання (Casada) 
та ще десятки успішних запусків товарних оголошень.



Let's launch your 
rocket!

Дмитро Семеновський
Agency 451 
www.agency-451.com
Viber +38 (063) 585 2835

https://www.agency-451.com/

