
GS1 SmartSearch 
Padidinkite pardavimus geresnių paieškos rezultatų pagalba

Paieška:

Pirkti



Nesvarbu, ar jūs prekės 
ženklo savininkas, ar 
mažmenininkas,           
GS1 SmartSearch padės 
padidinti jūsų produktų 
pardavimus internete.
Papildę savo interneto svetainę struktūruota produktų 

informacija, padėsite paieškos sistemoms rasti ir pateikti 

pirkėjams geriau užklausas atitinkančius rezultatus.

Savo ruožtu tai padidins "paspaudimų" skaičių jūsų 

produktų puslapiuose ir padidins pardavimus.



Pardavimai



70%70%
visų pardavimų

Pirkti



Šiandien 70% visų 
pardavimų atliekami 
remiantis informacija, kurią 
vartotojai randa internete, 
nesvarbu, ar jie pirktų 
internetu, ar tradicinėse 
parduotuvėse.
Pardavimai elektroninėje erdvėje ir toliau smarkiai auga 

visose produktų kategorijose visame pasaulyje.

Dar niekad nebuvo taip svarbu, kad informacija apie 

produktus, kuriuos jūs parduodate, būtu kuo geriau 

matoma ir tiksli. Šiuo atveju gali padėti 

GS1 SmartSearch.



Daugumoje interneto 
svetainių šiuo metu 
pateikiami nestruktūruoti 
duomenys, kuriuos sunku 
suprasti interneto 
paieškos sistemoms.  

GS1 Smart Search - GS1 Išmanioji paieška struktūruoja 

duomenis taip, kad paieškos sistemos juos daug lengviau 

suprastų  ir naudotų tikslesnę informaciją apie produktus.



<td>Name:</td><td><div itemprop=
"name" id="productName">Fast 
Runner Girls Running Shoe,In 
Purple, Size 33 </div></td></tr>
<tr><table class="offertable
"border="1"> <tr> <td> Price:
</td> <td> <div itemprop="price"
id="price">$75< <tr><td>=brand: 
</td><td><div id="brand"></div
>Fast Runner</td></tr><tr><td>

Interneto svetainės šiuo metu: Nestruktūruoti Duomenys

"gtin":"00614141003211",
"productName":"Girls Fast Runner",
"brandName":"Fast Runner",
"sizeDimension":"33",
"colourDescription":"Purple",
"priceCurrency":"USD",
"price":"75.00",

GS1 SmartSearch: Struktūruoti Duomenys



Violetiniai 
bėgimo bateliai

IeškotiVioletiniai bėgimo bateliai

Spalva: violetinė

Dydžiai (ES): 33-42 

Kaina: 75 EUR



Pilotiniai projektai atskleidė, kad 
produktai su struktūrizuotais 
duomenimis atitinkamuose 
paieškų rezultatuose rodomi 
ženkliai dažniau, ir kad 
aukštesnė pozicija paieškos 
rezultatuose sąlygoja 30% 
padidėjusį puslapio lankomumą.

Esant tokiam paieškos aktualumo ir produktų matomumo lygiui, 

jūsų vartotojai lengvai galės rasti (ir nusipirkti) tai, ko jie ieško. 

Galų gale, “matyti reiškia pirkti.”



Sužinoti daugiau apie
GS1 SmartSearch
Jei norite sužinoti daugiau, o taip pat 
dalyvauti  GS1 SmartSearch pilotinėje 
programoje, apsilankykite
www.gs1.org/gs1-smartsearch
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