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Co nás dnes čeká?

• Jak funguje retargeting

• Implementace přes GTM

• Debug

• Optimalizace XML pro Sklik



Retargetingový kód pro Sklik



Co je retargetingový kód?

• Je to script, který odesílá informace ve formě dat

• Data jsou napojeny na cookies prohlížeče

• Podle dat a cookies lze následně řídit výdej reklamy 

(retargeting)



Jak vypadá základní retargetingový kód?



Jak funguje základní RTG kód?
• Script sebere informace a odešle k dalšímu zpracování

• navštívená URL adresa
• cookies prohlížeče
• retargeting_ID

• Podle získané URL vytváříme klasické RTG publika
• Pro DRTG hledáme shodu navštívené URL s URL produktu 

v XML feedu a vytváříme DRTG publika



Proč pokročilá implementace?
• Pomocí URL nedokáži napárovat na produkt z XML (např. 

varianty produktu v parametru)
• Chci využívat DRTG na kategorie

• Pokročilé nastavení dokáže napřímo sbírat ID produktu 
nebo kategorii

• ITEM_ID
• CATEGORY



Co potřebuju pro nastavení přes GTM?
• Ujistíme se, že jsme schopni z datové vrstvy získat 

potřebné proměnné do GTM
• ID produktu
• Kategorii
• Typ stránky

• Hodnoty se musí shodovat s daty v 
XML feedu pro Zboží.cz



Jak to teda v GTM nastavím?
• Vytvoříme si 3 značky obsahující proměnné



Základní RTG kód v GTM



Pokročilý RTG kód pro produkt v GTM



Nastavení pravidla spouštění



Pokročilý RTG kód pro kategorii v GTM



Šablony Skliku pro GTM

• Autor Michal Blažek
• Autor Pavel Šabatka



Debug mód v náhledovém režimu GTM



Debug s využitím konzole prohlížeče
• V prohlížeči spustíme nástroj pro vývojáře
• Zkratka ctrl + shift + I (opt + cmd + I)



Nástroj pro vývojáře

• V okně nástroje pro vývojáře karta Network (Síť)

• Vyhledat řetězec obsahující „retargeting“

• Obnovit stránku

• Zkontrolovat rtg URL



Vývoj velikosti DRTG publik

• Pohlídejte si zda se mění velikost publik dle očekávání



Optimalizace XML pro Sklik



Co je XML feed?

• Datový formát obsahující strukturované informace

• Přenáší informace o produktech z e-shopu



Kde získat XML feed pro Zboží (Sklik)?

• URL odkaz na konkrétní datový .xml soubor

• URL je třeba získat od svého poskytovatele webu

• XML je obvykle generováváno v nastaveném intervalu



Produktová data v Skliku
• Propojení účtů Skliku a Zboží.cz
• Využití v kampaních typu:

• Produktové inzeráty
• Dynamický retargeting
• Dynamické bannery

• XML feed musí splňovat specifikaci pro Zboží.cz

https://napoveda.seznam.cz/cz/specifikace-xml-feedu/

https://napoveda.seznam.cz/cz/specifikace-xml-feedu/


Ověření správnosti feedu

• Webový prohlížeč (obsahuje XML parser)

• Textový editor

• Validátor Zboží.cz

• Administrace Zboží.cz

• Externí audit
https://www.stream.cz/seznam-cz-reklama/diagnostika-feedu-pro-ppc-specialisty-

63974906

https://www.zbozi.cz/validace-feedu/
https://www.stream.cz/seznam-cz-reklama/diagnostika-feedu-pro-ppc-specialisty-63974906


Externí nástroje na optimalizaci XML

• Úprava obsahu XML dle zadaných podmínek

• Úprava struktury

• Bidování položek

• Vyřazení položek

• Např. nástroje Mergado, Xemel, Conviu, apod.



Prodávám i produkty, které nejsou nové

• Jde primárně o produkty
• Bazarové

• Rozbalené

• Repasované

• Nemohou být v produktových inzerátech ani na Zboží.cz

• Můžeme ale využít v dynamickém retargetingu



Produkty nejsou pro Zboží.cz povoleny

• Do skliku lze posílat i produkty, které nesplňují podmínky 

pro Zboží.cz

• Pro Zboží.cz můžeme položku vyřadit elementem 

VISIBILITY - 0

• Speciální provozovna Zboží.cz pro Ne-eshopy



Jak oddělit produkty, které nejsou nové?

• Pro Zboží.cz je schováme pomocí VISIBILITY

• Ve filtraci nabídek využijeme některý ze štítků 

( CUSTOM_LABEL_0 nebo CUSTOM_LABEL_1 )

• Štítek naplníme podle stavu produktu

• U produktových inzerátů nastavíme podmínku štítek = nové



Struktura podle Zboží.cz někdy nestačí

• CATEGORYTEXT standardně plníme hodnotou podle 
číselníku Zboží.cz

• Máme 2 možnosti, jak docílit podrobnějšího dělení pro filtraci
• Štítky (CUSTOM_LABEL)

• Více kategorií u produktu 

(další CATEGORYTEXT)



Filtr produktových skupin pomocí Štítku
• Do štítku naplníme hodnotu kategorie podle stromu 

eshopu



Filtr podle dalšího categorytextu
• K produktu propíšeme další CATEGORYTEXT podle 

stromu eshopu
• Je potřeba, aby element CATEGORYTEXT sloužící pro 

párování DRTG – Návštěvníci kategorií byl ve výpisu 
XML nabídky jako poslední v pořadí



Nápověda Skliku



DRTG kalkulačka
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