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GS1 SmartSearch 
Зголемете ја продажбата преку порелевантни 
резултати од интернет пребарувањата

Search



Без разлика дали сте 
сопственик на бренд 
или трговец, GS1 
SmartSearch Ви помага во 
зголемувањето на онлајн 
продажбата на Вашите 
продукти.
Со додавање на структурирани информации за 
продуктите на Вашата веб страна, Вие им помагате 
на интернет пребарувачите да прикажуваат по 
релевантни информации за Вашите продукти на 
Вашите потрошувачи. За возврат, Вашите продукти ќе 
бидат почесто пребарувани и повеќе продавани.







Денес 70% од вкупната 
продажба е остварена 
под влијание на 
информациите кои 
потрошувачите ги читаат 
на веб страните без 
разлика дали купуваат 
онлајн или во физичките 
продавници.
Во меѓу време, продажбата преку е-трговијата  
продолжува значително да се зголемува низ сите 
категории на продукти ширум светот.

Никогаш порано не било толку важно како денес, 
информациите за продуктите кои Вие ги продавате да 
бидат видливи и точни. GS1 SmartSearch може да Ви 
помогне.



Најголем број од веб 
страните денес содржат 
не структурирани 
податоци кои се тешко 
разбирливи за Интернет 
пребарувачите.  

GS1 SmartSearch стандардот ги структурира 
податоците со цел да ги направи полесни за читање 
и разбирање од страна на Интернет пребарувачите и 
со тоа да обезбеди многу попрецизни информации за 
продуктите.







Пилот проектите покажаа 
дека продуктите кои 
имаат  структурирани 
податоци се појавуваат 
високо во резултатите 
од пребарувањата, а 
таа висока позиција при 
пребарувањето води до 
зголемување и до 30% на 
веб сообраќајот.
Со вакво ниво на релевантност и видливост на 
пребарувањето, Вашите потрошувачи ќе бидат во 
можност да го пронајдат (и купат) точно она што 
го бараат. На крај, за производот да биде купен 
мора да биде виден.



Нaучете повеќе за 
GS1 SmartSearch
За да дознаете повеќе, вклучувајќи како да 
учествувате во нашата GS1 SmartSearch пилот 
програма, посетете не на   
www.gs1mk.org/gs1-smartsearch





GS1 Македонија  
Даме Груев Бр.5

1000 Скопје, Република Македонија

T (0)2 32 54 251

E gs1mk@gs1mk.org.mk

www.gs1mk.org

GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL.  
All contents copyright © GS1 AISBL 2016.
Printed on recycled paper.

Научете повеќе за GS1 SmartSearch
За да дознаете повеќе, вклучувајќи како да учествувате во нашата 
GS1 SmartSearch пилот програма, посетете не на    
www.gs1mk.org/gs1-smartsearch




