
8 nejčastějších chyb v XML pro vyhledávače zboží

Které chyby dělají e-shopy v XML pro vyhledávače zboží 
nejčastěji? Spočítal jsem nejčastější chyby, které odhaluje můj 
audit XML pro Heureku a Zboží.cz. Přečtěte si, které to jsou:

1) Příliš stručný popis kategorie

Kategorii popisuje element CATEGORYTEXT. Správný zápis  
pomáhá např. správnému spárování na Heurece.

Chybný zápis: <CATEGORYTEXT>Svítidla</CATEGORYTEXT>

Správný zápis: <CATEGORYTEXT>Dům a zahrada | Bydlení 
a doplňky | Osvětlení | Svítidla</CATEGORYTEXT>

2) Duplicitní název zboží

Víc položek zboží se stejným názvem PRODUCT jednak nedává 
smysl a vyhledávač zboží nemusí zpracovat všechny. 

Příklad: název "Dlaždice bílá" neuvádí odlišnosti variant 
10x10cm, 20x20cm... a je všude stejný.

3) Duplicitní textový popis zboží

Textový popis DESCRIPTION by měl pěkně popsat zboží. Podobně 
jako v případě duplicitního názvu i zde jsou častou příčinou chyb 
nedobře zpracované varianty zboží.

4) Chybějící popis zboží

Textový popis DESCRIPTION umožní doplnit Vaši inzerci o klíčová 
slova, na která se může některým uživatelům zobrazit, případně 
je motivovat k nákupu u vás tam, kde je takový popis vidět 
(např. ve fulltextovém vyhledávání Heureky).

5) Chybný EAN kód

EAN kód jednoznačně identifikuje zboží. Často je uváděn jako 
čárový kód. Chyby jsou v tom, že uveden není, je chybný, nebo 
má jiný počet znaků, než 13.

6) Není využita levnější inzerce na Zboží.cz

Element UNFEATURED umožňuje snížit cenu za proklik z 1 Kč 
na 0,2 Kč výměnou za nižší viditelnost inzerce. Využít lze např. 
pro příliš levné příslušenství.

Příklad označené položky: <UNFEATURED>1</UNFEATURED>



7) Chybí obrázky

Obrázek zboží navyšuje prokliky na e-shop i následné prodeje.

Příklad: <IMGURL>http://www.eshop.com/images/mage-
1.jpg</IMGURL>

8) Chyba ve skladové dostupnosti zboží

Kdy e-shop zboží odešle, zákazníka zajímá nadmíru. Správná 
a pravdivě uvedená informace pomůže navýšit prodeje.

Příklad: <DELIVERY_DATE>1</DELIVERY_DATE>

Zkontrolujte si své XML

Jste si jisti, že vaše XML neobsahuje některé z uvedených chyb? 
Otestujte si jej v auditu. Je to zadarmo!

Pokračujte na: http://www.mergado.cz/audit-xml

http://www.mergado.cz/audit-xml?utm_source=email-newsletter-shoptet&utm_medium=email&utm_campaign=2014-07-ebook
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