
Prześlij swoje produkty

Wymagane atrybuty produktów

Pomożemy Ci wybrać niezbędne informacje o sklepie i produktach oraz udostępniać je 
użytkownikom korzystającym z naszych serwisów.

Przygotuj informacje o produktach do przesłania za pomocą pliku danych - akceptujemy 
tylko formaty XML Google Merchant Center.

W przypadku pytań dotyczących przygotowania pliku i integracji prosimy o kontakt: 
pomoc@domodi.pl

Wymagamy tylko niezbędne informacje o produktach, które są wartościowe dla naszych 
użytkowników. Aby oferta sklepu pojawiła się w naszych serwisach musi spełniać minimalne 
wymagania jakościowe. Jeżeli zależy ci na lepszych wynikach zadbaj też o przygotowanie 
atrybutów opcjonalnych i szczegółowych.

Im więcej informacji 
znajdzie użytkownik
w naszym serwisie, tym jest 
bardziej zdecydowany na 
zakup, po przejściu do 
twojego sklepu.

%

Plik produktowy XML



ATRYBUT FASHION BEAUTY SZCZEGÓŁY ZNACZNIK XML

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. W przeciwnym 
wypadku wystąpi co mogą błędy w poprawnej prezentacji 
produktów.

wymaganywymagany

wymaganywymagany

id produktu

Pełna nazwa produktu. Zawarcie w nazwie rodzaju produktu, 
najważniejszych jego cech oraz nie stosowanie skrótów sprawi, 
że produkty będą łatwiejsze do odnalezienia w serwisie.

nazwa
produktu

Opis powinien pokrywać się z opisem na stronie produktu
w sklepie. W opisie należy zawrzeć takie informacje o produkcie 
jak wymiary, materiał, z którego jest wykonany, przeznaczenie, 
styl, itp. Opis może być tylko w formie tekstu – nie ma możliwości 
dodania do niego obrazków. Wszelkie znaczniki html są 
automatycznie usuwane z opisu ze względu na zachowanie 
jednolitego layoutu serwisu. Do podziału tekstu na akapity
i wiersze należy użyć białego znaku przejścia do nowego wiersza.

wymagane
min. 1000
znaków

wymagane
min. 1000
znaków

opis

Link do strony produktu. Link musi prowadzić bezpośrednio na 
stronę produktu, gdzie klient będzie mógł dodać go do koszyka. 
Link musi być unikalny.

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

Każdy obraz powinien być dobrej jakości i rozdzielczości, jednak 
nie większy niż 4000x4000 pikseli i 5MB.Każdy produkt w pliku 
xml powinien mieć przypisane minimum trzy różne zdjęcia. 
Bardzo ważne jest oznaczenie głównego zdjęcia w pliku. 
Zdjęcie główne musi przedstawiać produkt na jednolitym 
jasnym tle. Zdjęcie główne nie może zawierać znaków 
wodnych, logotypów czy informacji marketingowych. Nie może 
też przedstawiać fragmentu produktu, który utrudni jego 
identyfikację Nie może być również zdjęciem aranżacyjnym, na 
którym niewiadomo, który element jest oferowanym 
produktem.

wymagany wymagany
link do
zdjęcia
głównego

opcjonalnie opcjonalnie

<g:id>99999</g:id>

<title>M98 Buty męskie
czarne</title>

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

<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>

linki do
dodatkowych
zdjęć
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ZNACZNIK XMLATRYBUT FASHION BEAUTY SZCZEGÓŁY

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. W przeciwnym 
wypadku wystąpi co mogą błędy w poprawnej prezentacji 
produktów.

cena

Dzięki kategorii 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. Im bardziej precyzyjna i zbliżona do naszego 
katalogu nazwa kategorii, tym szybciej Państwa produkt pojawi 
się w naszym serwisie. Kategorie o nazwach zbyt ogólnych, 
będące nazwami producentów, marek i serii znacznie spowolnią 
lub zablokują ten proces.

kategoria
produktu

Określ dostępność produktu, tak aby była taka sama jak na 
stronie docelowej.

wymaganywymagany

wymaganywymagany

dostępność

wymaganywymagany

wymaganywymagany

wymaganywymagany

Podaj cenę promocyjną produktu, tak by była ona zgodna
z ceną promocyjną na stronie docelowej

cena
promocyjna

opcjonalnieopcjonalnie
typ
produktu

Użyj tego atrybutu jeżeli chcesz wskazać grupę produktów do 
których należy produkt.

wymagany wymaganyGTIN / EAN
Wymagany (dotyczy wszystkich nowych produktów z numerem 
GTIN przypisanym przez producenta). EAN  (w Europie / GTIN-13)
Liczba 13-cyfrowa, np. 3001234567892.

Podaj markę produktu, która jest ogólnie rozpoznawalna dla 
klientów. Dzięki temu w serwisie Domodi.pl będzie można 
znaleźć produkt po nazwie producenta (np. korzystając
z odpowiedniego filtra), a pod produktem będzie umieszczone 
jego logo.

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

<g:price>299 PLN</g:price>

<g:sale_price>199 PLN
</g:sale_price>

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

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

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

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



ZNACZNIK XMLATRYBUT FASHION BEAUTY SZCZEGÓŁY

wymaganywymagany

koszt
dostawy

czas realizacji
zamówienia

Najkrótszy czas, jaki upływa od momentu złożenia zamówienia 
do chwili dostarczenia go do klienta.

rozmiar Podaj  wszystkie dostępne rozmiary tego produktu.

wymagany wymagany

Prześlij tylko numery MPN przypisane przez producenta. Na 
przykład różne wersje kolorystyczne produktu powinny mieć 
odrębne numery MPN.

kod
producenta

Prześlij tę wartość, jeśli wprowadzasz w ustawieniach sklepu, 
koszt dostawy obliczane przez przewoźnika na podstawie wagi

wymaganawymagana

opcjonalniewymagane

waga

wymaganewymaganepłeć Podaj płeć do jakiej przyporządkowany jest produkt

opcjonalnieopcjonalnie

Rodzaj rozmiaru ma znaczenie w przypadku większości 
produktów odzieżowych. Aby ułatwić wyświetlanie reklam
w odpowiednich wynikach wyszukiwania np. standardowy, mały 
damski, w dużym rozmiarze [oversize] lub odzież ciążowa

rodzaj
rozmiaru

opcjonalnie

wymagane jeśli
produkt jest
z kategorii
dziecięcy

newborn [noworodki] Do 3 miesięcy. Rozmiary dla noworodków 
są często określane za pomocą wieku podawanego
w miesiącach (0–3) lub hasła „noworodki”.

infant [niemowlęta] 3–12 miesięcy. Rozmiary dla niemowląt są 

grupa
wiekowa

Stały koszt dostawy, w tym podatek VAT.

wymaganewymagane

kolor
Kolor ułatwi tworzenie dokładnych filtrów, dzięki którym 
użytkownicy mogą uzyskać zawężone wyniki wyszukiwania. 

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

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

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

<g:min_handling_time>
1</g:min_handling_time>
<g:max_handling_time>
3</g:max_handling_time>

<g:gender>męski</g:gender>

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

<g:size_type>męski
</g:size_type>

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

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



ZNACZNIK XMLATRYBUT FASHION BEAUTY SZCZEGÓŁY

opcjonalnie

wymagane jeśli
produkt jest
z kategorii
dziecięcy

często określane za pomocą wieku podawanego w miesiącach 
(3–12).

toddler [1-5 lat] Rozmiary dla dzieci w wieku 1–5 lat są często 
określane za pomocą wieku podawanego w miesiącach (12–24) 
lub latach (1–5).

kids [dzieci] 5–13 lat. Wszystkie rozmiary w tej grupie są 
przeznaczone dla dzieci w tym przedziale wiekowym.

adult [dorośli] Zazwyczaj nastolatki lub dorośli. Wszystkie 
rozmiary w tej grupie są przeznaczone dla nastolatków 
i dorosłych.

grupa
wiekowa

dla dorosłych

Oznacz te produkty, które  są przeznaczone tylko dla dorosłych, 
ponieważ zawierają treści dla dorosłych, takie jak nagość czy 
treści z podtekstem seksualnym lub mające na celu poprawę 
życia erotycznego.

Wymagany
jeśli produkt
zawiera treści
dla dorosłych

Wymagany
jeśli produk
zawiera treści
dla dorosłych

warianty
Pogrupuj wersje produktów. Warianty to grupa podobnych 
produktów, które różnią się od siebie szczegółami, na przykład 
i rozmiarem, kolorem,materiałem, wzorem czy grupą wiekową.

opcjonalne opcjonalne

stan produktu Poinformuj użytkowników, w jakim stanie jest produkt, który 
sprzedajesz.

Opcjonalny
(w przypadku
nowych
produktów)

Opcjonalny
(w przypadku
nowych
produktów)

materiał

Opisz podstawową tkaninę lub materiał, z których wykonany 
jest Twój produkt. Na przykład czółenka na obcasie mogą być 
zrobione ze skóry, dżinsu lub zamszu. Podanie tych informacji 
ułatwi tworzenie dokładnych filtrów, które pozwolą 
użytkownikom zawęzić wyniki wyszukiwania. Jest szansa, że 

wymagany opcjonalne
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<g:adult>nie</g:adult>

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

<g:material>skóra</g:material>



Im więcej atrybutów 
szczegółowo opisujących 
produkty, tym większe 
prawdopodobieństwo,że 
użytkownicy korzystający
z wyszukiwarki i filtrów, 
odnajdą twoje produkty.

ATRYBUT FASHION BEAUTY SZCZEGÓŁY ZNACZNIK XML

użytkownicy będą szukać twojego produktu na podstawie 
materiału, lub materiał może być czynnikiem decydującym 
o zakupie

wzór
Wzór produktu lub widoczny na nim nadruk. Jest szansa, że 
użytkownicy będą szukać produktu na podstawie wzoru, lub 
wzór może być czynnikiem decydującym o zakupie.

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



Przykładowa struktura XML
<?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>



Zaufaj użytkownikom i przygotuj ofertę sklepu, 
która spełni ich oczekiwania

Jakie informacje dotyczące produktu są najważniejsze
do podjęcia decyzji o zakupie?

Jakie informacje dotyczące sklepu są najważniejsze
do podjęcia decyzji o zakupie?

W badaniach z użytkownikami potwierdziliśmy, że najbardziej pożądanymi informacjami 
o produktach są wysokiej jakości zdjęcia oraz wymiary, koszt dostawy, informacja o przecenie, 
bogaty opis produktu, dodatkowe atrybuty jak kolor czy materiał. Statystyki sklepów potwierdzają, 
że wysokiej jakości oferta, spełniająca oczekiwania użytkowników ma istotny wpływ na wyniki - 
użytkownicy, którzy przechodzą do sklepu są bardziej zdecydowani na zakup.

Im więcej zdjęć i informacji
o produkcie, tym większe 
prawdopodobieństwo, że 
Twoje produkty będą 
wyświetlać się wyżej, niż 
produkty konkurencji.

115CENA DOSTAWY

96CZAS DOSTAWY

80FORMY PŁATNOŚCI

78FORMA DOSTAWY

70OPINIE O SKLEPIE

57INFORMACJE
O ZWROTACH

39LICZBA
DOSTĘPNYCH SZTUK

3INNE

114ROZMIAR / WYMIARY

102ILOŚĆ ZDJĘĆ
PRODUKTU

93DUŻE, POWIĘKSZONE
ZDJĘCIA

90MATERIAŁ, Z KTÓREGO
JEST PRODUKT 85DŁUŻSZY OPIS

78OPINIE / OCENY
INNYCH KUPUJĄCYCH

O PRODUKCIE 63INNE WARIANTY
KOLORYSTYCZNE 52HISTORIA CENOWA

PRODUTU

44ZDJĘCIA
PRODUKTU DODANE
PRZEZ KUPUJĄCYCH 9INNE


