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Áttekintés 

Jelen dokumentumban összegezzük, mit jelent a termék file, az hogyan készíthető el saját 

hatáskörben. A termék file, úgynevezett termék feed tartalmazza azokat az adatokat, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy termékeiket az ÁrGép csatornáin megjeleníthessük. A .csv termék file annyi sort 

tartalmaz, ahány terméket listázni kívánnak, soronként egy termék. Minden sornak tartalmaznia kell 

a termékreleváns információkat. .xml kiterjesztés esetén kérjük a példa xml-t alapul venni. 

A file készítése két módon lehetséges: 

1. Manuálisan - valamilyen táblázatkezelő programmal, például a Microsoft Excel vagy akár egy 

szövegszerkesztő segítségével. Előbbi megoldás egyszerűbb kezelést tesz lehetővé. 

2. Automatikusan – egyedi fejlesztéssel, vagy akár bérelhető webáruház szolgáltatások (pl.: 

UNAS, Shoprenter, Mergado) segítségével hozhatják létre file-jaikat. 

File információk 

Milyen információkat és adatokat kell tartalmaznia a file-nak? Az ÁrGép.hu csatornáin való 

megjelenés feltétele, hogy az adatokat a megfelelő tartalommal adják át részünkre. Az 

oszlopmegnevezések bármelyike használható mező elnevezésre. 

Oszlop név Árösszehasonlítás Google PLA Leírás 

Rendelésszám / 
Artikel ID 
(Order-Number) 

Javasolt Kötelező Cikkazonosító vagy rendelési szám a termékek egyedi 
azonosításához. Ez lehet egy belső azonosító is, mely eltér a 
cikkszámtól 
 
Megjegyzés: Ha ez nem áll rendelkezésre, a terméket más 
kritériumok alapján kell egyértelműen azonosítani, és az importálás 
során problémák merülhetnek fel. 

Limit: 
Max. 50 karakter 
 
Példa: GT-23454 

EAN / UPC / GTIN 
 
 
 

Javasolt Kötelező A termék EAN / GTIN kódjának feltüntetése. A kereskedelmi cikkek 
nemzetközileg egyedi termékazonosítóját jelenti, és 8, 12 vagy 13 
számjegyből áll. Az EAN / GTIN kódot közvetlenül a gyártótól vagy a 
nagykereskedőtől kérheti, vagy gyártóként igényelheti. 
 
Európai cikkszám (EAN) 
Globális kereskedelmi tételszám (GTIN) 
Univerzális termékkód (UPC) 
 
Megjegyzés: Ez az információ segít a termékek katalógusba 
sorolásában / keresésben. 

Limit: 
8-13 numerikus karakter 
 
Támogatott értékek: 
UPC / GTIN-12 
EAN-8 / GTIN-8 
EAN-13 / GTIN-13 
 
Példa: 5901234123457 

Gyártó 
(Manufacturer - 
MFR) 

Javasolt 
 
Limit: 
Max. 100 karakter 

Kötelező 
 
Limit: 
Max. 70 karakter 

A gyártó a termék márkája (márkanév), és fontos szerepet játszik a 
keresés során az árösszehasonlításban. Kérjük, adja meg a 
márkaneveket és a gyári számott külön oszlopokban! Így a gyártó 
márkája automatikusan megjelenik a terméknév elején. A gyártói 
számot a termék gyártója adja meg. 
 
Engedélyezett: ACME Corp. 
Nem engedélyezett: ACME Corp. luxus babakocsi 
 
Kérjük, mindig külön oszlopban tüntesse fel a gyártót és a gyári 
számot! 
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Gyártó cíkkszáma 
(Manufacturer Part 
Number - MPN) 

Javasolt 
 
Limit: 
Max. 100 karakter 

Kötelező 
 
Limit: 
Max. 70 karakter 

A cikkszám a Gyártó által a termékhez meghatározott kód. A 
cikkszám és a gyártó nevének kombinálásával az ön termékei 
szinkronizálhatók az árösszehasonlító katalógussal. 
 
Engedélyezett: AN01-B 
Nem engedélyezett: ACME AN01-B 
 
Itt is érvényes, hogy a cikkszám  és a gyártó külön oszlopba tartozik. 
Használja a megfelelő MPN-t minden egyes termékhez. Általában 
egy termék minden egyes változatához (pl. különböző színek vagy 
méretek) külön MPN tartozik.  
Ezért győződjön meg róla, hogy a helyes értéket adja meg. Ez alól 
kivételt képeznek a különböző méretű ruházati cikkek. Gyakran 
minden méretben ugyanaz az MPN. 

Terméknév 
(Product Name) 
 

Kötelező 
 
Limit: 
Max. 500 karakter 

Kötelező 
 
Limit: 
Max. 150 
karakter 

A termék neve. A weboldalon való optimális megjelenítéshez 75-135 
karakter hosszúságot ajánlunk. Itt ne adja meg a gyártó nevét (az 
automatikusan megjelenik). 
 
Kerülje az olyan kifejezések használatát, mint "áron alul", "legjobb 
ár", "bónusz", "vadonatúj", "ingyenes", "raktáron", "minimum 
vásárlás", "most rendelni", "kedvezmény", "felújított", "garancia" stb. 
 
Engedélyezett: Luxus babakocsi 
Nem engedélyezett: ACME Corp. luxus babakocsi 
Nem engedélyezett:Akció!!! **OLCSÓ** babakocsi!  

Leírás 
(Description) 
 

Javasolt 
 

Kötelező 
 
Limit: 
Max. 5000 
karakter 

Csak a termékre vonatkozó információkat adjon meg. A mező ne 
tartalmazzon céges linkeket, értékesítési információkat vagy a 
versenytársakra, más termékekre vagy kiegészítőkre vonatkozó 
adatokat. Továbbá promóciós szöveget, mint például "Ingyenes 
szállítás", és kerülje a nagybetűket és az idegen nyelvű karaktereket 
a megfelelő működés érdekében. 
 
A keresőoldalakon megjelenő leíráshoz ajánlott 165-200 karaktert 
használni. A szöveget bekezdések nélkül, folytatólagosan írja, és ne 
illesszen be új sorokat a leíráshoz.  
 
Engedélyezett: Az ACME luxus babakocsi kiválóan alkalmas a 
kisgyermekek kényelmes utaztatására. 
Nem engedélyezett: Az ACME luxus babakocsi 19990 Ft-ért, 
ingyenes szállítással megrendelhető. 
Nem engedélyezett: <b>ACME luxus babakocsi</b> Kisgyermekek 
<i>kényelmes utaztására</i>. 

Ár (brutto) 
(Price) 
 

Kötelező Kötelező A termék árát kiegészítő szöveg nélkül kell feltüntetni. Opcionálisan 
használhat pontokat és vesszőket. Ügyeljen azonban arra, hogy az 
árak egységes módon kerüljenek feltüntetésre (termékár, szállítási 
költség). A pontok használata az 1000-es ábrázoláshoz 
megengedett, de ekkor vesszőt kell használni a tizedesválasztóhoz. 
Különböző formátumokat fogadunk el. 
 
Engedélyezett: 19900; 19900 Ft; 19900 HUF; 19.900,00; 19900 Ft 
Nem engedélyezett: 19,900 + szállítási költség 0 Ft (ingyenes) 

Klar-URL / Link 
Click-Out-URL 
 
Termék URL 
(Product-URL) 
 

Kötelező Kötelező Az URL az Ön webáruházában található termékére mutató közvetlen 

hivatkozás arra az oldalra, ahol a terméket elhelyezték. Emiatt 

kérjük, használja a teljes URL-címet, amely a https:// címmel 

kezdődik. A link ne a weboldal főoldalára hivatkozzon, hanem arra az 

oldalra, ahol a termék kosárba helyezhető és megvásárolható. 

Kérjük, direkt URL címeket adjon meg, ne használjon átirányítást! Az 

adatot mindig egy külön oszlopban adja meg. Lehetőség szerint 

SSL-titkosított URL-címeket használjon. 

Engedélyezett: https://www.azonboltja.hu/termek/babakocsi.html  
Nem engedélyezett: www.azonboltja.hu  

Limit: 
Max. 2000 karakter 

 

 

https://www.azonboltja.hu/termek/babakocsi.html
http://www.azonboltja.hu/
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Foto URL / Link 
(Image URL) 
 

Javasolt Kötelező Az URL-cím a termék képének linkje. A link közvetlenül a képre kell 
mutasson, nem pedig arra az oldalra, ahol a képet elhelyezték. A 
látogatók a fehér hátterű képeket részesítik előnyben. Itt is igaz, 
hogy SSL-titkosított URL-címeket javasolt használni.  
 
Engedélyezett: https://www.pelda.hu/image1.jpg  
Nem engedélyezett: céglogók, reklámszövegek, vagy képek „Kép 
nem található“ / „No image“ / „Nincs kép“ felirattal. 
 
A minimum méret: 100x100 Pixel – max.: 180x180 Pixel. 

Limit: 
Max. 2000 karakter 
 
Támogatott formátumok: 
GIF (.gif) / JPEG (.jpg/.jpeg) / PNG 
(.png), BMP (.bmp) / TIFF (.tif/.tiff) 

Mobil-URL / Link 
(Mobile URL) 

Csak Google PLA Opcionális A speciális céloldal a mobileszközök számára, ha különböző URL-
címeket használ a mobileszközökön és az asztali számítógépeken 
keresztül történő eléréshez. 
 
Ha csak a mobil link attribútumot adja meg a terméklink attribútum 
mellett, akkor minden mobileszköz-felhasználót a mobil link 
attribútummal megadott céloldalra irányít át a rendszer. 

Limit: 
Max. 2000 karakter 

Kategória / 
Terméktípus 
(Category / 
Producttyp) 
 

Opcionális  Opcionális Adja meg a kategória útvonalát, kezdve a fő kategóriától, amelyben a 
termék szerepel a boltban. Ne adja meg itt a gyártó vagy a modell 
adatait!  
 

Példa: 
Számítógépek > Nyomtatók > 3D 
nyomtatók 

Szállítási idő 
(Delivery Time) 
 

Javasolt Kötelező Csak munkanapokban megadott szállítási időt használjon. Az olyan 
információkat, mint a szállításra kész, szállítható, általában vagy 
várható, a törvény már nem engedélyezi. 
 
A raktáron vagy raktárról használata nem ajánlott, mivel nem ad 
pontos tájékoztatást a szállítási határidőről. A készletállapotot külön 
oszlopban is feltüntetheti. 
 

Limit: 
Max. 80 karakter 
 
Példák: 

• azonnal  

• 1-3 munkanapon belül  

• 3-5 munkanapon belül  

• 1 héten belül  

• 2 héten belül 

Raktárkészlet 
(Availabilty) 

Csak Google PLA Kötelező Az Önök raktárkészletében a vonatkozó termék elérhetősége. 
 
 Limit: 

Max. 80 karakter 
 
Példák: 
Raktáron - készleten 
Nincs raktáron – nincs készleten 
Előrendelhető - előrendelés 

Szállítási költség 
(Ground Shipping) 
 

Javasolt Kötelező Adjon meg itt egy értéket forintban, hogy ez megjelenjen a 
termékajánlatok mellett az árösszehasonlításban. Ingyenes szállítás 
esetén kérjük, használja a "0" értéket, az árinformációkat (termékár, 
szállítási költség) egységes formátumban jelenítse meg. 
 
Amennyiben ez nem kerül átadásra a feed-ben, úgy további 
visszajelzésig az Önök weboldalán a beállításkor feltüntetett díjat 
jelenítjük meg. Ennek változása esetén oldalunkon a szállítási díjak 
nem frissülnek automatikusan. 
 
Engedélyezett: 19900; 19900 Ft; 19900 HUF; 19.900,00; 19900 Ft 
Nem engedélyezett: 19,900 + szállítási költség 0 Ft (ingyenes) 

Limit: 
Max. 800 karakter 
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Korosztály 
(Age Group) 

Csak Google PLA Kötelező (ha 
elérhető) 

A termékre vonatkozó korcsoport. Általában a ruházathoz 
szükséges. 

Támogatott értékek: 
Újszülött / newborn 
Csecsemő / infant  
Kisgyerek / toddler 
Gyerek / kids 
Felnőtt / adult 

Gumiabroncs 
típusa / 
gumiabroncs 
évszak / 
gumiabroncs 
méretei  
(Tire Typ / Tire 
Saison / Tire Size) 

Kötelező (ha 
elérhető) 

Kötelező (ha 
elérhető) 

A gumiabroncsokra vonatkozóan a következő kiegészítő információk 
szükségesek. 
 
Gumi típus:  
személyautó, kisteherautó, terepjáró 
 
Gumiabroncs idény:  
Nyári, Téli, Négyévszakos 
 
Gumi méret: 
255/45 
 
Sebesség index: 
Q, R, S, T, U 

Példa: 
Goodyear UtraGrip Performance GEN-1 
(255/45 R18 95V XL, auto téligumi) 

 

Hogyan követhetem nyomon a kattintások alakulását? 

A Google Analytics felületén az ÁrGép és az ÁrGép Google Shopping kattintások külön, termék 

szerinti bontásban jelennek meg, ha a terméklinkekbe beépítésre kerül a következő utm paraméter: 

utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link  

Kérjük abban az esetben is építsék be a linkekbe a paramétert, ha aktuálisan nem veszik igénybe a 

Google Shopping hirdetéseket. Alább látható egy minta terméklink, valamint egy utm paraméterrel 

kiegészített változat. 

http://www.gep.hu/Olympus-FE-320.html  

http://www.gep.hu/Olympus-

FE320.html?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link  

 

Mit tegyek, ha nem ismerem a termék cikkszámát? 

Amennyiben nem áll rendelkezésére a hivatalos cikkszám, és az sehonnan sem beszerezhető, akkor 

javasoljuk a belső kereskedői azonosítót (Termék referenciaszám) további használhatra termékei 

azonosítása érdekében. Ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a vonatkozó oszlopfejléc (pl.: Cikkszam) 

átcímkézésre kerüljön. Ez a megoldás azonban hátrányokkal járhat az Önök számára, mivel gyengébb 

minőségű terméklistát eredményez. 

Elfogadnak más ár-összehasonlító portálok számára készített terméklistát? 

Kérjük, hogy a mellékelt minta file-ok alapján legyenek szívesek elkészíteni az árlista adatállományt.  

Felmerülő kérdések esetén forduljon hozzánk bizalommal az info@argep.hu címen. 

http://www.gep.hu/Olympus-FE-320.html
http://www.gep.hu/Olympus-FE320.html?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
http://www.gep.hu/Olympus-FE320.html?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
mailto:info@argep.hu

