
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura pliku 
produktowego XML 
(20-02-2020) 

 



 

Struktura pliku 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<feed> 

    <entry> 

        <g:id>151</g:id> 

        <g:item_group_id>MX</g:item_group_id> 

        <title>M98 Buty męskie czarne</title> 

        <description>Buty męskie wykonane w technologii hand made z najlepszych, włoskich 
skór</description> 

        <g:google_product_category>Buty/Buty męskie/Wizytowe</g:google_product_category> 

        <g:product_type>Buty wizytowe</g:product_type> 

        <g:gender>męski</g:gender> 

        <g:size>42;43;44</g:size> 

        <g:size_type>męski</g:size_type> 

        <link>https://www.sklep.testowy.pl/id=151</link> 

        <g:image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151.jpg</g:image_link> 

        <g:additional_image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151_2.jpg</g:additional_image_
link> 

        <g:availability>in stock</g:availability> 

        <g:price>199 PLN</g:price> 

        <g:sale_price>299 PLN</g:sale_price> 

        <g:brand>Marka X</g:brand> 

        <g:gtin>12345678901234</g:gtin> 

        <g:color>czarny</g:color> 

        <g:material>skóra</g:material> 

        <g:pattern>jednolity</g:pattern> 

        <g:custom_label_0>lato</g:custom_label_0> 

        <g:custom_label_1>matowa</g:custom_label_1> 

        <g:custom_label_2>licowa</g:custom_label_2> 

        <g:custom_label_3>do garnituru</g:custom_label_3> 

        <g:custom_label_4>classic</g:custom_label_4> 

        <g:age_group>dla_dorosłych</g:age_group> 

        <g:adult>nie</g:adult> 

        <g:condition>new</g:condition> 

        <g:mpn>M98</g:mpn> 

        <g:shipping_weight>2.74 kg</g:shipping_weight> 

        <g:shipping><g:price>20 PLN</g:price></g:shipping> 

    </entry> 

</feed> 

 



 

Objaśnienia znaczników 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

Jest to znacznik informujący o tym, że plik jest plikiem xml oraz zawiera kodowanie utf-8. Jest 
ono zalecanym kodowaniem, jednak możliwe jest również użycie ISO-8859-2 lub Windows-1250. 

 
<feed> 

 

Oferta sklepu powinna znajdować się pomiędzy znacznikami<feed></feed>. Znaczniki te mają za 
zadanie „spiąć” ofertę, zaznaczając jej początek i koniec. 

 
<entry> 

 

Każdy z produktów powinien znajdować się pomiędzy <entry> i </entry>. Znaczniki te są odpo-
wiednio początkiem i końcem produktu. 

 
<g:id> 

 

Pomiędzy znacznikami <g:id></g:id> musi się znajdować unikalny identyfikator produktu. Może 
się on składać zarówno z cyfr, jak i liter. 

 
Dla tego samego produktu, przy każdej aktualizacji, identyfikator powinien być taki sam. Raz 
użyty identyfikator nie może też być już później wykorzystany przy innym produkcie. W przeciw-
nym wypadku wystąpić mogą błędy w poprawnej prezentacji produktów, i konieczne będzie po-
nowne zintegrowanie całego sklepu. 

 
<g:item_group_id> 

 

Pomiędzy znacznikami <g:item_group_id></g:item_group_id> można umieścić unikalny identyfi-
kator dla grupy wariantów danego produktu, np. w sytuacji gdy poszczególne rozmiary produktu 
występują jako osobne id w pliku xml. Może się on składać zarówno z cyfr, jak i liter. 
 
Dla tego samego wariantu produktu, przy każdej aktualizacji, identyfikator powinien być taki 
sam. Raz użyty identyfikator grupy produktów nie może też być już później wykorzystany przy in-
nej grupie. W przeciwnym wypadku wystąpić mogą błędy w poprawnej prezentacji produktów, i 
konieczne będzie ponowne zintegrowanie całego sklepu. 

 
<title> 

 

W znacznikach <title></title> powinna znajdować się krótka nazwa produktu w języku polskim. 

 
<description> 

 

Pomiędzy znacznikami <description></description> powinien znajdować się opis produktu w ję-
zyku polskim. Mogą to być np. opis wykorzystywany na stronie sklepu. Opis może być tylko w for-
mie tekstu, i nie może zawierać znaczników html, oraz obrazków ze względu na zachowanie jed-
nolitego layoutu serwisu. Można go jednak formatować akapitami stosując białe znaki – respek-
tujemy znaki CRLF https://pl.wikipedia.org/wiki/CRLF. Im dłuższy i dokładniejszy opis, tym większa 
szansa na świadome przejście do sklepu i zakup przez usera. 

 
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/CRLF


 

<g:google_product_category> 
 

Znaczniki <g:google_product_category></g:google_product_category> to znaczniki kategorii. 
Dzięki niej produkt będzie mógł trafić w odpowiednie miejsce w serwisie, dlatego istotna jest 
możliwość określenia rodzaju produktu na jej podstawie. Kategoria może być taka, jak w Państwa 
sklepie, o ile określa ona dokładnie rodzaj produktu. 
 
Na przykład: < g:google_product_category> Buty/Buty męskie/Wizytowe </ g:google_product_ca-
tegory> 
 
Kategoria może zawierać również płeć, dla której produkt jest przeznaczony. 
 

<g:product_type> 
 

Znaczniki <g:product_type></g:product_type> to dodatkowe znaczniki odpowiadające za typ pro-
duktu. Atrybut ten będzie dodatkową wskazówką przy przypisywaniu produktu w serwisie. 
 
Na przykład: <g:product_type> Buty wizytowe <g:product_type> 

 
<g:gender> 
 

W znacznikach <g:gender></g:gender> powinna znaleźć się płeć, dla której produkt jest przezna-
czony. 
 
Na przykład: <g:gender>męski</g:gender> 
 

<g:size> 
 

<g:size></g:size> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczone powinny 
zostać rozmiary dostępnego produktu. Każdy rozmiar powinien zostać 
oddzielony średnikiem. Po ostatnim rozmiarze nie powinno już być średnika.  
Na przykład: <g:size>34; 36; 38<g:/size> 
 
Rozmiary produktów udostępniane w pliku muszą pokrywać się z dostępnymi rozmiarami w 
sklepie internetowym. 
 
Jest to jedno z pól obowiązkowych w pliku. 

 
<g:size_type> 
 

Znaczniki <g:size_type></g:size_type> to dodatkowe znaczniki odpowiadające za typ rozmiaru. 
Można zawrzeć tu informację np. czy to rozmiar męski, dziecięcy, duży, mały itp. Ułatwi to utwo-
rzenie dokładnych filtrów, dzięki którym użytkownicy mogą uzyskać zawężone wyniki wyszukiwa-
nia. 
 
Na przykład: <g:size_type>duży męski<g:size_type> 
 

<link> 
 

Znaczniki <link></link> to znaczniki, między którymi należy umieścić adres url produktu. Link 
musi prowadzić bezpośrednio na stronę produktu w sklepie, gdzie klient będzie mógł dodać go 
do koszyka. Link musi być unikalny. 

 
<g:image_link> 
 

Główne zdjęcie produktu powinno być objęte znacznikami <g:image_link></g:image_link>. 
 
Obraz powinien być dobrej jakości i rozdzielczości, jednak nie większy niż 4000x4000 pikseli i 
5MB. 



 

 
Najbardziej dogodne są zdjęcia packshotowe, jednak dopuszczalne są również prezentacje na 
modelkach. Zdjęcie musi przedstawiać produkt na jednolitym tle. Nie może zawierać znaków 
wodnych, logotypów czy informacji marketingowych jak np. przeceny i inne informacje o ce-
chach produktu. 
 
Pliki zawierające zdjęcia są pobierane tylko przy pierwszym imporcie pliku xml, dzięki czemu 
Państwa serwery nie są dodatkowo obciążane przy każdej aktualizacji oferty. W przypadku 
zmiany zdjęć przy produktach prosimy o poinformowanie Państwa opiekuna klienta celem pod-
miany zdjęć. 
 
Przykładowy kod, dla głównego zdjęcia produktu wygląda tak, jak poniżej: 
<g:image_link>http://www.sklep.testowy.pl/img/151.jpg</g:image_link> 

 
<g:additional_image_link> 
 

Znaczniki <g:additional_image_link></g:additional_image_link> odpowiadają za dodatkowe 
zdjęcia produktu. Powinny one spełniać te same wymogi jak zdjęcie główne. W pliku powinny 
znaleźć się wszystkie zdjęcia produktu, jakie prezentowane są w sklepie. 

 
<g: availability> 
 

<g: availability></g: availability> - pomiędzy tymi znacznikami umieszczamy in-
formację o dostępności produktu. Dzięki temu produkty, które nie są dostępne 
mogą pozostać w pliku xml, a w serwisie nie będą prezentowane. Przykładowa 
wartość dla produktu dostępnego: 
<g:availability>in stock</g:availability> 

 
<g:price> 
 

<g:price></g:price> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczamy cenę 
produktu brutto (w PLN). Jeżeli cena zawiera grosze, powinny być one 
oddzielone kropką. Cena może składać się wyłącznie z cyfr i najwyżej jednej 
kropki, ew. dopisanej waluty. 

 
<g:sale_price> 
 

<g:sale_price></g:sale_price> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczamy cenę produktu przed 
promocją wyrażoną w brutto (w PLN). Jeżeli cena zawiera grosze, powinny być one oddzielone 
kropką. Cena może składać się wyłącznie z cyfr i najwyżej jednej kropki, ew. dopisanej waluty. 
 
Każdy produkt oznaczony przeceną jest automatycznie wyróżniany w naszym serwisie poprzez 
specjalny kafelek informujący użytkowników o promocji, oraz procentowej różnicy w cenie po-
między ceną aktualną, a przed promocją. 

 
<g:brand> 
 

Pomiędzy <g:brand> oraz </g:brand> należy wstawić nazwę marki/producenta. Dzięki temu w 
serwisie będzie można znaleźć produkt po nazwie marki/producenta (np. korzystając z odpo-
wiedniego filtra). 

 

<g:gtin> 
 

Znaczniki <g:gtin></g:gtin> odpowiadają za kod GTIN lub kod EAN w zależności od tego który kod 
występuje w sklepie. 

 



 

<g:color> 
 

Pomiędzy znacznikami <g:color></g:color> powinien znaleźć się kolor produktu. 

 
<g:material> 
 

<g:material></g:material> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczamy rodzaj materiału z ja-
kiego wykonany jest produkt. 

 
<g:pattern> 
 

<g:pattern></g:pattern> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczamy wzór jaki został umiesz-
czony na produkcie, przykładowo: 
<g:pattern>w kratkę</g:pattern> 

 
<g:custom_label_0> i kolejne 
 

Znaczniki <g:custom_label_0></g:custom_label_0> oraz kolejne o numeracji 1, 2, 3 i 4 mogą być 
wykorzystane do dodania innych, dodatkowych informacji o produkcie. 

 
<g:age_group> 
 

<g:age_group></g:age_group> to znaczniki, pomiędzy którymi powinna znaleźć się informacja o 
kategorii wiekowej dla jakiej przeznaczony jest produkt, np. 
<g:age_group>dla_dzieci</g:age_group> 

 
<g:adult> 
 

<g:adult></g:adult> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczamy informację o tym, czy produkt 
przeznaczony jest tylko dla dorosłych, np. <g:adult>nie</g:adult> 

 
<g:condition> 
 

Pomiędzy znacznikami <g:condition></g:condition> powinna znaleźć się informacja o tym w ja-
kim stanie jest sprzedawany produkt, tj. czy jest to produkt nowy, wybrakowany (np. outlet), czy 
używany. Przykładowo: <g:condition>new</g:condition> 
 

<g:mpn> 
 

Znaczniki <g:mpn></g:mpn> odpowiadają za kod producenta produktu. 

 
<g:shipping_weight> 
 

Znaczniki <g:shipping_weight></g:shipping_weight> odpowiadają za wagę paczki, przy założeniu, 
że zamawiany jest tylko ten jeden konkretny produkt. 

 
<g:shipping><g:price> 
 

<g:shipping><g:price>></g:price></g:shipping> to znaczniki, pomiędzy którymi umieszczamy 
koszt dostawy produktu, przy założeniu, że zamawiany jest tylko ten jeden konkretny produkt. 

 

  



 

Pola wymagane,  
pola opcjonalne 
 

 
Do przeprowadzenia integracji z serwisami Domodi/Allani/Homebook tylko część z wymienio-
nych powyżej pól jest koniecznie wymagana. Do zintegrowania potrzebne są: 
 

•  identyfikator [<g:id>] 
•  nazwa [<title>] 
•  opis [<description>] 
•  zdjęcie/zdjęcia [<g:image_link> i <g:additional_image_link>] 
•  link do produktu [<link>] 
•  cena [<g:price>] 
•  kategoria [<g:google_product_category>] 
•  rozmiar [<g:size>] 
•  płeć [<g:gender>] 

 
Pozostałe pola są opcjonalne, jednak zachęcamy do ich uzupełnienia. 
  

Dlaczego warto uzupełnić pozostałe pola? 
 
Wszelkie dodatkowe dane, które będą widoczne w naszym serwisie, mają bezpośredni wpływ na 
sprzedaż i konwersję w Państwa sklepie. Dzięki uzupełnieniu znaczników informujących o prze-
cenie, materiale wykonania, czy innych dodatkowych cech produktu, użytkownik łatwiej znajdzie 
twoje produkty w serwisie Domodi/Allani/Homebook. 

 
Informacje te pozwalają również na znalezienie produktów po skorzystaniu z wyszukiwarki, czy 
dostępnych filtrów, coraz bardziej popularnych wśród naszych użytkowników. Dzięki tej opcji 
ruch kierowany na stronę sklepu jest dla Państwa lepszy. 
 

Najczęstsze problemy 
 

 
• Źle zbudowany plik XML (niezamknięte tagi, zamknięcie sesji przed jej otworzeniem itp.). 

Poprawność pliku można zweryfikować poprzez otwarcie go w przeglądarce internetowej 
(w przypadku dużych plików może to potrwać nawet kilka minut). 

• Pominięcie jednego z wymaganych znaczników. 
• Umieszczenie w pliku ofert produktów niedostępnych w sklepie, oznaczonych w znacz-

niku jako dostępne. 
• Brak protokołu w linku do produktu lub zdjęcia [http://]. 
• Powtarzający się ID dla różnych produktów. 
• Złe kategorie dla produktów (np. umieszczenie spodni w kategorii buty). 
• Zbyt ogólne nazwy kategorii uniemożliwiające przypisanie produktu w serwisie (np. kate-

goria ‘Buty’ zamiast kategorii ‘Buty/Buty męskie/Buty wizytowe’) 
• Użycie tego samego adresu url dla różnych produktów. 
• Jednokrotne wygenerowanie pliku xml, bez późniejszych jego aktualizacji. Aktualizacja w 

odbywa się codziennie, około godziny 0:00 w nocy. 
 
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub coś jest niezrozumiałe, zapraszamy do 
kontaktu z naszym działem technicznym [pomoc@domodi.pl]. 
 
 


