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Методи передавання даних
Для передавання даних про товарні пропозиції в Яндекс.Маркеті можна скористатися двома методами.

1. Посилання на прайслист

Матеріали, що розміщуються, повинні бути опубліковані на сайті Клієнта за URLадресою, узгодженою з компанією «Яндекс», і доступні за протоколами HTTP або FTP. Допускається використання
стандартної авторизації для автоматичного завантаження файлу роботом Яндекс.Маркету, при цьому дані для авторизації мають також бути погоджені.

У разі зміни URLадреси та/або авторизаційних даних Клієнт повинен внести відповідні зміни у Вебінтерфейсі клієнта.

2. Завантаження через Вебінтерфейс клієнта

Матеріали, що розміщуються, завантажуються на сервер Яндекс.Маркету через Вебінтерфейс клієнта. Клієнт зобов’язаний завантажити актуальні матеріали (товарні пропозиції) через Вебінтерфейс
клієнта протягом 30 календарних днів з дати попереднього завантаження матеріалів зазначеним способом.

Формат даних
Дані, що передаються, повинні відповідати специфікації формату YML (див. Опис формату YML), текстового формату з розділювачами (див. Опис текстового формату з розділювачами) або формату
Excel (див. Опис формату Excel). Допускається публікація в запакованому вигляді за допомогою алгоритму стискання GNU ZIP (суфікс gz) або запакованих алгоритмом ZIP, проте підтримка цього
алгоритму (ZIP) Яндексом може бути скасована в будьякий час. Архів не повинен називатися "yandex", а також не рекомендується використовувати великі літери.

Вимоги до сайту клієнта та посилань на сторінки сайту
Посилання на сайт Клієнта, що публікуються в складі товарних пропозицій, у рамках яких здійснюється реалізація товару дистанційним способом, повинні вести на відповідні «сторінки товару», тобто
на сторінки, що містять опис пропонованого товару, його ціну та кнопку «Купити» або «Замовити». Кожній розміщуваній пропозиції, в якій опубліковано посилання на сайт Клієнта, повинна відповідати
окрема сторінка товару. 
Користувач повинен мати можливість зробити замовлення через сайт магазину, що реалізовує зазначений у товарній пропозиції товар дистанційним способом. Про оформлення замовлення
користувач повинен отримати підтвердження від Клієнта (за допомогою телефонного дзвінка та електронної пошти) протягом 4 робочих годин з моменту його оформлення. Автоматично сформовані
підтвердження не враховуються. 
Сайт Клієнта в цілому та всі сторінки товарів повинні бути в робочому стані та бути доступними будьякому користувачу протягом усього строку розміщення пропозицій про продаж на Яндекс.Маркеті.
На сторінках товару не повинні використовуватися елементи, що спричинюють відкриття додаткових вікон браузера (popup, popunder) або перехід на іншу сторінку (redirect) без дозволу користувача.

Опис формату YML
YML (Yandex Market Language) — стандарт, розроблений Яндексом для прийняття та публікування інформації в базі даних Яндекс.Маркету. YML базується на стандарті XML (Extensible Markup
Language).

XMLдокумент повинен відповідати такому формату (DTD):

<!ELEMENT yml_catalog (shop)> 
<!ATTLIST yml_catalog 
    date CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT shop (name, company, url, phone?, platform?, version?, agency?, email*, currencies, categories, store?, pickup?, delivery?, deliveryIncluded?, local_delivery_cost?, adult?, offers)>
<!ELEMENT company (#PCDATA)> 

http://partner.market.yandex.ua/legal/tt/


<!ELEMENT phone (#PCDATA)> 

<!ELEMENT currencies (currency+)> 
<!ELEMENT currency EMPTY> 
<!ATTLIST currency 
    id (RUR|RUB|USD|BYR|KZT|EUR|UAH) #REQUIRED 
    rate CDATA "1" 
    plus CDATA "0"> 

<!ELEMENT categories (category+)> 
<!ELEMENT category (#PCDATA)> 
<!ATTLIST category 
    id CDATA #REQUIRED 
    parentId CDATA #IMPLIED 
    tid CDATA #IMPLIED 
    yid CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT offers (offer+)> 
<!ELEMENT offer (url?, buyurl?, price, wprice?, currencyId, xCategory?, categoryId+, market_category?, 
                 picture*, store?, pickup?, delivery?, deliveryIncluded?, local_delivery_cost?, orderingTime?, 
                 ((typePrefix?, vendor, vendorCode?, model, (provider, tarifplan?)?) | 
                  (author?, name, publisher?, series?, year?, ISBN?, volume?, part?, language?, binding?, page_extent?, table_of_contents?) | 
                  (author?, name, publisher?, series?, year?, ISBN?, volume?, part?, language?, table_of_contents?, performed_by?, performance_type?, storage?, format?, recording_length?) |
                  (artist?, title, year?, media?, starring?, director?, originalName?, country?) | 
                  (worldRegion?, country?, region?, days, dataTour*, name, hotel_stars?, room?, meal?, included, transport, price_min?, price_max?, options?) | 
                  (name, place, hall?, hall_part?, date, is_premiere?, is_kids?) | 
                  (name, vendor?, vendorCode?) 
                 ), 
                 aliases?, additional*, description?, sales_notes?, promo?, 
                 manufacturer_warranty?, country_of_origin?, downloadable?, adult?, age?, 
                 barcode*, 
                 param*, 
                 related_offer* 
                )> 
<!ATTLIST offer 
    id CDATA #IMPLIED 
    group_id CDATA #IMPLIED 
    type (vendor.model | book | audiobook | artist.title | tour | ticket | event-ticket) #IMPLIED 
    available (true | false) #IMPLIED 
    bid CDATA #IMPLIED 
    cbid CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT url (#PCDATA)> 
<!ELEMENT store (#PCDATA)> 
<!ELEMENT email (#PCDATA)> 
<!ELEMENT platform (#PCDATA)> 
<!ELEMENT version (#PCDATA)> 
<!ELEMENT agency (#PCDATA)> 
<!ELEMENT buyurl (#PCDATA)> 
<!ELEMENT picture (#PCDATA)> 
<!ELEMENT pickup (#PCDATA)> 
<!ELEMENT delivery (#PCDATA)> 
<!ELEMENT deliveryIncluded EMPTY> 
<!ELEMENT local_delivery_cost (#PCDATA)> 
<!ELEMENT orderingTime (onstock?, ordering, deliveryTime?)> 
<!ELEMENT onstock EMPTY> 
<!ELEMENT ordering (#PCDATA)> 
<!ATTLIST ordering 
    hours CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT deliveryTime EMPTY> 
<!ELEMENT price (#PCDATA)> 
<!ELEMENT wprice (#PCDATA)> 
<!ELEMENT currencyId (#PCDATA)> 
<!ELEMENT categoryId (#PCDATA)> 
<!ATTLIST categoryId 
    type (Yandex | Torg | Own) "Own" > 

<!ELEMENT market_category (#PCDATA)> 
<!ELEMENT typePrefix (#PCDATA)> 
<!ELEMENT vendor (#PCDATA)> 
<!ELEMENT vendorCode (#PCDATA)> 
<!ELEMENT model (#PCDATA)> 
<!ELEMENT author (#PCDATA)> 
<!ELEMENT name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT publisher (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ISBN (#PCDATA)> 
<!ELEMENT volume (#PCDATA)> 
<!ELEMENT part (#PCDATA)> 
<!ELEMENT language (#PCDATA)> 
<!ELEMENT binding (#PCDATA)> 
<!ELEMENT page_extent (#PCDATA)> 
<!ELEMENT table_of_contents (#PCDATA)> 
<!ELEMENT performed_by (#PCDATA)> 
<!ELEMENT performance_type (#PCDATA)> 
<!ELEMENT storage (#PCDATA)> 
<!ELEMENT format (#PCDATA)> 
<!ELEMENT recording_length (#PCDATA)> 
<!ELEMENT series (#PCDATA)> 
<!ELEMENT year (#PCDATA)> 
<!ELEMENT artist (#PCDATA)> 
<!ELEMENT title (#PCDATA)> 
<!ELEMENT media (#PCDATA)> 
<!ELEMENT starring (#PCDATA)> 
<!ELEMENT director (#PCDATA)> 
<!ELEMENT originalName (#PCDATA)> 
<!ELEMENT country (#PCDATA)> 
<!ELEMENT description (#PCDATA)> 
<!ELEMENT sales_notes (#PCDATA)> 
<!ELEMENT promo (#PCDATA)> 
<!ELEMENT aliases (#PCDATA)> 
<!ELEMENT provider (#PCDATA)> 
<!ELEMENT tarifplan (#PCDATA)> 
<!ELEMENT xCategory (#PCDATA)> 
<!ELEMENT additional (#PCDATA)> 
<!ELEMENT worldRegion (#PCDATA)> 
<!ELEMENT region (#PCDATA)> 
<!ELEMENT days (#PCDATA)> 
<!ELEMENT dataTour (#PCDATA)> 
<!ELEMENT hotel_stars (#PCDATA)> 
<!ELEMENT room (#PCDATA)> 
<!ELEMENT meal (#PCDATA)> 
<!ELEMENT included (#PCDATA)> 
<!ELEMENT transport (#PCDATA)> 
<!ELEMENT price_min (#PCDATA)> 
<!ELEMENT price_max (#PCDATA)> 
<!ELEMENT options (#PCDATA)> 
<!ELEMENT manufacturer_warranty (#PCDATA)> 
<!ELEMENT country_of_origin (#PCDATA)> 



<!ELEMENT downloadable (#PCDATA)> 
<!ELEMENT adult (#PCDATA)> 
<!ELEMENT age (#PCDATA)> 
<!ELEMENT barcode (#PCDATA)> 
<!ELEMENT param (#PCDATA)> 
<!ATTLIST param 
    name CDATA #REQUIRED 
    unit CDATA #IMPLIED> 
<!ELEMENT related_offer (#PCDATA)> 

<!ELEMENT place (#PCDATA)> 
<!ELEMENT hall (#PCDATA)> 
<!ATTLIST hall 
    plan CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT hall_part (#PCDATA)> 
<!ELEMENT is_premiere (#PCDATA)> 
<!ELEMENT is_kids (#PCDATA)> 
<!ELEMENT date (#PCDATA)> 

Загальні зауваження щодо формату, які необхідно враховувати під час створення файлів у стандарті YML
Стандарт XML враховує порядок дотримання елементів, тому важливо дотримуватися його відповідно до DTD, що додається (див. додаток), або прикладами, наведеними нижче.

Стандарт XML не допускає використання в текстових даних недрукованих символів з ASCIIкодами в діапазоні значень від 0 до 31 (за винятком символів з кодами 9, 10, 13 — табуляція, переведення
рядка, повернення каретки). Також цей стандарт вимагає обов'язкової заміни деяких символів (див. таблицю) на еквівалентні їм символьні примітиви.

Умови заміни в текстових полях

" "

& &amp;

> &gt;

< &lt;

' &apos;

Заголовок документа (XML header)
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> 
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd"> 

Стандартний XMLзаголовок із посиланням на файл опису формату (DTD). Заголовок повинен починатися з першого рядка, з нульового символу.

Другий рядок заголовка XMLдокумента визначає посилання на файл опису формату даних (DTD). Тут досить зазначити лише ім'я файлу shops.dtd. Точний шлях до цього файлу зазначати не
потрібно, оскільки він розміщений на стороні Яндекс.Маркету.

Елемент yml_catalog
<yml_catalog date="2000-11-16 20:17"> 
<shop> 
  ... 
  </shop> 
  </yml_catalog> 

Будьякий XMLдокумент може містити лише один кореневий елемент. Формат YML як кореневий використовує елемент yml_catalog. Атрибут date елемента yml_catalog повинен відповідати даті й
часу генерування XMLфайлу на стороні магазину. Дата повинна мати формат YYYYMMDD HH:mm.

Елемент shop
<shop> 
  <name>BestShop</name> 
  <company>Best online seller Inc.</company> 
  <url>http://best.seller.ua/</url> 
  <platform>CMS</platform> 
  <version>2.3</version> 
  <agency>Agency</agency> 
  <email>CMS@CMS.ru</email> 

  <currencies> ... </currencies> 
  <categories> ... </categories> 
  <offers> ... </offers> 

</shop> 

В елементі shop міститься опис магазину та товарів магазину. Магазин описується такими полями:

name Коротка назва магазину (назва, яка виводиться у списку знайдених на Яндекс.Маркеті товарів. Не повинна містити більше 20 символів). Не можна використовувати слова, що не мають стосунку до назви магазину
(«найкращий», «дешевий»), зазначати номер телефону тощо. Назва магазину повинна збігатися з фактичною назвою магазину, яка публікується на сайті. У разі недотримання цієї вимоги назва може бути змінена
Яндексом самостійно без повідомлення Клієнта.

companyПовна назва компанії, якій належить магазин. Не публікується, використовується для внутрішньої ідентифікації.

url URLадреса головної сторінки магазину.

platform Система керування контентом, на основі якої працює магазин (CMS).

version Версія CMS.

agency Назва агентства, яке надає технічну підтримку інтернетмагазину та відповідає за працездатність сайту.

email Контактна адреса розробників CMS або агентства, що здійснює техпідтримку.

Елемент currencies

<currencies> 
  <currency id="RUR" rate="1"/> 

  <currency id="USD" rate="23.98"/> 

Текстовий символ Заміна (символьний примітив)

Поле Опис



  <currency id="EUR" rate="36.25"/> 
  <currency id="UAH" rate="5.6"/> 
  <currency id="KZT" rate="0.19"/> 
</currencies> 

Елемент currencies задає список курсів валют магазину. Кожна з валют описується окремим елементом currency. Параметр id елемента currency вказує код валюти, а параметр rate — курс цієї валюти
до валюти, взятої за одиницю. Параметр rate може мати також такі значення:NBU, CBRF, NBK і CB.

NBU — курс Національного банку України.

CBRF — курс Центрального банку РФ.

NBK — курс Національного банку Казахстану.

СВ — курс банку тієї країни, до якої відноситься магазин за Своїм регіоном, зазначеним у Вебінтерфейсі клієнта Яндекс.Маркету.

Дані про ціни приймаються в гривнях (UAH), рублях (RUR, RUB), білоруських рублях (BYR), тенге (KZT), доларах (USD) та євро (EUR). На Яндекс.Маркеті ціни можуть відображатися в гривнях, рублях,
білоруських рублях і тенге залежно від регіону користувача. Якщо у вашому YMLфайлі не задано курс для валюти, що відображається, то використовується курс Центрального Банку країни, до якої
відноситься регіон користувача. Застосовується курс, встановлений на поточний день. Курс оновлюється щодня о 00.00.

Приклади: 
Курс USD і EUR відповідають курсу ЦБ РФ:

<currencies> 

  <currency id="RUR" rate="1"/> 
  <currency id="USD" rate="CBRF"/> 
  <currency id="EUR" rate="CBRF"/> 
  <currency id="UAH" rate="CBRF"/> 

</currencies> 

курс USD відповідає курсу ЦБ РФ + 3%:

<currencies> 
  <currency id="RUR" rate="1"/> 
  <currency id="USD" rate="CBRF" plus="3"/> 
  <currency id="EUR" rate="CBRF" plus="3"/> 
  ... 
</currencies> 

Курс USD для Українського магазину

<currencies> 
  <currency id="UAH" rate="1"/> 
  <currency id="USD" rate="NBU" plus="1"/> 
  <currency id="EUR" rate="NBU" plus="3"/> 
  ... 
</currencies> 

Увага! Як розділювач цілої та дробової частин будьяких чисел в YML, незалежно від регіональних налаштувань, використовується крапка (не кома!). У разі надто значної (понад 30%) відмінності
значення курсу валюти від курсу ЦБ РФ або НБУ інформаційні матеріали вважаються невалідними.

Елемент categories
<categories> 
  <category id="1">Книги</category> 

  <category id="2">Відео</category> 
  <category id="3" parentId="1">Детективи</category> 
  <category id="4" parentId="1">Бойовики</category> 
  <category id="5" parentId="2">Комедії</category> 

  <category id="6">Принтери</category> 
  <category id="7">Оргтехніка</category> 

</categories> 

В елементі categories міститься список категорій магазину. Кожна категорія описується окремим елементом category. Опис категорії повинен містити її ідентифікатор (параметр id) для всіх категорій та
ідентифікатор категорії вищого рівня для підкатегорій. Ідентифікатор категорії має бути унікальним додатним цілим числом. У жодної категорії параметр id не може дорівнювати "0". Якщо елемент
parentId не зазначено, то категорія вважається кореневою.

Параметри:

id — ідентифікатор Вашої категорії товарів

parentId — ідентифікатор попередньої за ієрархією категорії товарів

Елемент local_delivery_cost
<local_delivery_cost>300</local_delivery_cost> 

В елементі local_delivery_cost зазначається вартість доставки для Свого регіону.

Елемент offers
<offers> 
  <offer>...</offer> 
  ... 

</offers> 

В елементі offers міститься список товарних пропозицій магазинів. Кожна товарна пропозиція описується окремим елементом offer.

Опис елемента offer
В елемента offer можуть бути такі атрибути: id, type, available, bid, cbid.

В атрибуті id зазначається ідентифікатор товарної пропозиції. Атрибут може містити лише цифри та латинські букви. Максимальна довжина id — 20 символів. Ідентифікатор пропозиції має бути
унікальним серед усіх товарних пропозицій одного прайслиста. Якщо у двох і більше товарних пропозицій зазначити однакові атрибути id, то ідентифікатор буде присвоєно лише першій із цих
пропозицій. Для інших виводитиметься попереджувальне повідомлення про відсутність ідентифікатора.

В атрибуті type зазначається тип опису.

В атрибуті available зазначається статус доступності товару:

• «false» — товарна пропозиція на замовлення. Магазин готовий прийняти замовлення і здійснити постачання товару впродовж погодженого з покупцем строку, що не перевищує двох місяців (за
винятком товарів, що виготовляються на замовлення, орієнтовний строк постачання яких обумовлюється з покупцем під час замовлення);

• «true» — товарна пропозиція в наявності. Магазин готовий відразу домовлятися з покупцем про доставку/купівлю товару.

В атрибуті bid зазначається основна ставка товарної пропозиції, а в атрибуті cbid — ставка для картки моделі.

В YML існує декілька типів описів пропозицій товарів: «спрощений», «vendor.model», «book», «audiobook», «artist.title», «tour» та «eventticket». Залежно від типу опису використовуються відповідні
поля, згідно зі схемою DTD, що додається (див. додаток). Товарні пропозиції, описані невідповідно до свого типу, можуть не прийматися до публікації.
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Опис товарної пропозиції може бути поданий різними способами. Нижче наведено кілька прикладів.

Спрощений опис:

<offer id="12346" available="true" bid="21"> 
  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=12348</url> 

  <price>699.54</price> 
  <currencyId>USD</currencyId> 
  <categoryId>6</categoryId> 
  <picture>http://best.seller.ua/img/device12345.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>true</pickup> 
  <delivery>false</delivery> 
  <local_delivery_cost>300</local_delivery_cost> 
  <name> Золотий наручний годинник </name> 
  <vendor> Longines </vendor> 
  <vendorCode> A1234567B </vendorCode> 
  <description> Витончений золотий годинник.</description> 
  <sales_notes> Необхідна передоплата.</sales_notes> 
  <country_of_origin> Швейцарія </country_of_origin> 

  <barcode>0012345678901</barcode> 

</offer> 

Опис товарної пропозиції магазину в результатах пошуку:

Подарунки, сувеніри, квіти / Наручні годинники

Золотий наручний годинник 

Ціна: $699 в наявності BestShop 

Годинник можна упакувати в подарункову упаковку. 

Доставка: Самовивезення

Код виробника: A1234567B

Країна виробництва: Швейцарія; виробник: Longines. Витончений золотий годинник.

Опис товарної пропозиції типу «vendor.model» (найзручніший варіант з точки зору Яндекс.Маркету):

<offer id="12341" type="vendor.model" available="true" bid="13"> 

  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=12344</url> 
  <price>700</price> 
  <currencyId>USD</currencyId> 
  <categoryId> 6 </categoryId > 
  <picture>http://best.seller.ua/img/device12345.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>false</pickup> 
  <delivery>true</delivery> 
  <local_delivery_cost>300</local_delivery_cost> 
  <typePrefix> Принтер </typePrefix> 
  <vendor> НP </vendor> 
  <vendorCode> CH366C </vendorCode> 
  <model> Deskjet D2663 </model> 
  <description> 
    Серія принтерів для людей, яким потрібен надійний, простий у використанні кольоровий принтер для повсякденного друку.  
Формат А4. Технологія друку: 4-кольорова термальна струминна. Розподільча здатність при друкуванні: 4800х1200 т/д. 
  </description> 
  <sales_notes> Необхідна передоплата.</sales_notes> 
  <manufacturer_warranty>true</manufacturer_warranty> 
  <country_of_origin>Японія</country_of_origin> 
   
  <barcode>0123456789012</barcode> 

  <param name="Максимальний формат">А4</param> 
  <param name="Технологія друку">термічна струминна</param> 
  <param name="Тип друку">Кольоровий</param> 
  <param name="Кількість сторінок у місяць" unit="стр">1000</param> 
  <param name="Споживана потужність" unit="Вт">20</param> 
  <param name="Вага" unit="кг">2.73</param> 

</offer> 

Опис товарної пропозиції магазину в результатах пошуку:

Комп'ютери / Принтери

Принтер НP Deskjet D2663 

Ціна: $700 в наявності BestShop 

Потрібна передоплата. 

Доставка: Київ 50 грн  

Код виробника: CH366C 

Серія принтерів для людей, яким потрібен надійний, простий у використанні кольоровий принтер для повсякденного друку. Формат А4. Технологія друку: 4кольорова термальна струминна.
Розподільча здатність при друкуванні: 4800х1200 т/д.

Опис елементів, що входять в елемент <offer>

url URLадреса сторінки товару. Максимальна довжина URL — 512 символів.

price Ціна, за якою цей товар можна придбати. Ціна товарної пропозиції округляється та виводиться залежно від налаштувань користувача.

currencyId Ідентифікатор валюти товару (UAH, RUR, USD, KZT). Для коректного відображення ціни в національній валюті потрібно використовувати ідентифікатор (наприклад, UAH) з відповідним значенням ціни.

categoryId Ідентифікатор категорії товару (ціле число не більше 18 знаків). Товарна пропозиція може належати лише одній категорії.

елементи Опис
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picture Посилання на зображення відповідної товарної пропозиції. Неприпустимо подавати посилання на «заглушку», тобто на зображення, де написано «зображення відсутнє» або на логотип магазину.
Максимальна довжина URL — 512 символів.

typePrefix Група товарів\категорія

vendor Виробник.

model Модель.

name Найменування товарної пропозиції.

store Елемент описує можливість придбати товар у точці продажів без попереднього замовлення через інтернет. Якщо для даного товару передбачена така можливість, використовується значення «true». В
іншому випадку — «false».

pickup Елемент характеризує можливість самовивозу (можливість попередньо замовити товар і забрати його в точці продажів). Якщо передбачено самовивезення даного товару, використовується значення «true».
В іншому випадку — «false».

delivery Елемент, що означає можливість доставити відповідний товар. «false» — цей товар не може бути доставлений. 
«true» — товар доставляється на умовах, зазначених у Вебінтерфейсі клієнта http://partner.market.yandex.ua на сторінці «редагування».

description Опис товарної пропозиції.

vendorCode Код товару (зазначається код виробника).

local_delivery_cost Вартість доставки цього товару у Своєму регіоні.

available Статус доступності товару — в наявності/на замовлення.

available="false" — товарна пропозиція на замовлення. Магазин готовий здійснити доставку товару на зазначених умовах протягом місяця (строк може бути більшим для товарів, які всіма учасниками ринку
поставляються лише на замовлення). Ті товарні пропозиції, на які замовлення не приймаються, не повинні вивантажуватися в Яндекс.Маркет.

available="true" — товарна пропозиція в наявності. Магазин готовий відразу домовлятися з покупцем про доставку товару або товар є в магазині, або на складі, де здійснюється видача товару покупцям.

Точніший опис можна подивитися у Вимогах до рекламних матеріалів.

sales_notes Елемент використовується для відображення інформації про мінімальну суму замовлення, мінімальну партію товару або необхідність передоплати, а також для опису акцій магазину (крім знижок).

Допустима довжина тексту в елементі — 50 символів.

manufacturer_warrantyЕлемент призначений для позначення товарів, що мають офіційну гарантію виробника.

country_of_origin Елемент призначений для зазначення країни виробництва товару.

downloadable Елемент призначений для позначення товару, який можна завантажити.

adult Елемент обов'язковий для позначення товару, який має стосунок до задоволення сексуальних потреб або іншим чином експлуатує інтерес до сексу.

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

barcode Штрихкод товару, зазначений виробником.

param Характеристики товару.

Для опису кожного параметра використовується окремий елемент param.

Подання товарних пропозицій типу «книги», «тури», «квитки» та «медіапродукція», опис яких може бути здійснений за допомогою спеціалізованих елементів:

Книги

  <offer id="12342" type="book" available="true" bid="17"> 
  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=14345</url> 
  <price>70</price> 
  <currencyId>UAH</currencyId> 

  <categoryId>3</categoryId> 
  <picture>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>false</pickup> 
  <delivery>true</delivery> 
  <local_delivery_cost>50</local_delivery_cost> 
  <author>Ліна Костенко</author> 
  <name>Записки українського самашедшого</name> 

  <publisher>А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА</publisher> 
  <series>Доросла серія</series> 
  <year>2010</year> 
  <ISBN>978-966-7047-88-7</ISBN> 
  <volume>1</volume> 
  <part>1</part> 
  <language>ukr</language> 
  <binding>130x200 мм </binding> 
  <page_extent>416</page_extent> 

  <description> 
Роман написано від імені 35-річного комп’ютерного програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко й болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу. 
  </description> 

  <downloadable>false</downloadable> 

</offer> 

Опис товарної пропозиції магазину в результатах пошуку:

Книги / Художня література / Сучасна українська проза

Ліна Костенко «Записки українського самашедшого» 

70 грн у наявності BestShop 

Доставка: Київ 50 грн 

Видавництво: АБАБАГАЛАМАГА 

Рік видання: 2010 

http://partner.market.yandex.ua/
http://partner.market.yandex.ua/legal/rm
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Автор: Ліна Костенко 

Серія: Доросла серія 

ISBN: 9789667047887 

Роман написано від імені 35річного комп’ютерного програміста, який на тлі особистої драми прискіпливо, глибоко й болісно сканує усі вивихи нашого глобалізованого часу.

author Автор твору.

name Назва твору.

publisher Видавництво.

series Серія.

year Рік видання.

ISBN Код книги, якщо їх декілька, то зазначаються через кому.

description Анотація до книги.

volume Кількість томів.

part Номер тому.

language Мова твору.

binding Палітурка.

page_extent Кількість сторінок у книжці повинна бути цілим додатним числом.

table_of_contentsЗміст. Виводиться інформація про назви творів, якщо це збірка оповідань або віршів.

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

Аудіокниги

  <offer id="12342" type="audiobook" available="true" bid="17"> 
  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=14345</url> 
  <price>48</price> 
  <currencyId>UAH</currencyId> 
  <categoryId>3</categoryId> 
  <picture>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>true</pickup> 
  <delivery>true</delivery> 
  <author> Всеволод Нестайко </author> 
  <name> Чудеса в Гарбузянах </name> 
  <publisher>Наш формат</publisher> 
  <year>2006</year> 
  <ISBN>978-5-9677-0757-5</ISBN> 
  <language>uk </language> 
  <performed_by> Михайло Міскун </performed_by> 
  <performance_type>начитана </performance_type> 
..<storage>CD </storage> 
..<format>mp3 </format> 
..<recording_length>11h49m</recording_length> 

  <description>Неймовірні пригоди вигулькують нізвідкіль і захоплюють зненацька, 
і троє відважних знайдибіди вмить розганяють нудьгу тим, 
що знаходять лазівки в країну незвичайного і небувалого, 
витвореного їхньою ж фантазією. 

</description> 
  <downloadable>true</downloadable> 

</offer> 

Опис товарної пропозиції магазину в результатах пошуку:

Книги / Аудіокниги

Всеволод Нестайко «Чудеса в Гарбузянах» 

48 грн в наявності BestShop 

Товар можна завантажити 

Доставка: Київ 50 грн  

Видавництво: Наш формат 

Рік видання: 2006 

Автор: Всеволод Нестайко 

ISBN: 9785967707575 

Формат: начитана 

Мова: українська 

Виконавець: Михайло Міскун 

Носій: CD 

Формат: mp3 

Час звучання: 11 годин 49 хвилин 

Неймовірні пригоди вигулькують нізвідкіль і захоплюють зненацька, і троє відважних знайдибіди вмить розганяють нудьгу тим, що знаходять лазівки в країну незвичайного і небувалого, витвореного

елемент Опис
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їхньою ж фантазією.

author Автор твору.

name Назва твору.

publisher Видавництво.

series Серія.

year Рік видання.

ISBN Код книги, якщо їх декілька, то зазначаються через кому.

description Анотація до книги.

performed_by Виконавець. Якщо їх кілька, перераховуються через кому.

performance_typeТип аудіокниги (радіоспектакль, твір начитаний тощо).

language Мова твору.

volume Номер тому.

part Номер частини.

format Формат аудіокниги.

storage Носій, на якому доставляється аудіокнига.

recording_length Час звучання задається у форматі mm.ss (хвилини.секунди).

table_of_contents Зміст. Виводиться інформація про назви творів, якщо це збірка оповідань або віршів.

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

Опис музичної продукції

<offer id="12345" type="artist.title" available="true" bid="11"> 

  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=12946</url> 
  <price>15</price> 
  <currencyId>USD</currencyId> 
  <categoryId>2</categoryId> 
  <picture>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=14345.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>true</pickup> 
  <delivery>false</delivery> 
  <artist>Pink Floyd</artist> 
  <title>Dark Side Of The Moon, Platinum Disc</title> 
  <year>1999<year> 

  <media>CD</media> 
   
  <barcode>1234567890123</barcode> 

<description> Dark Side Of The Moon, що поставив світ на вуха 
небаченим поєднанням звуків, — це лише дев'ять  
треків, і навіть не всі вони писалися спеціально для альбому.  
Порившись у засіках, учасники Pink Floyd мудро зробили  
нове з добре забутого старого — пісень, які  
чомусь не пішли у справу або залишилися незавершеними.  
Одним із джерел натхнення стали саундтреки  
для кінофільмів, які група створювала у великих кількостях. 
</description> 

</offer> 

Опис товарної пропозиції магазину в результатах пошуку:

Музика

Pink Floyd "Dark Side Of The Moon, Platinum Disc" 

Ціни: 120 грн ($15)в наявності BestShop

Доставка: Київ 50 грн  

Рік видання: 1999 

Носій: CD 

Dark Side Of The Moon, що поставив світ на вуха небаченим поєднанням звуків, — це лише дев'ять треків, і навіть не всі вони писалися спеціально для альбому. Порившись у засіках, учасники Pink

Floyd мудро зробили нове з добре забутого старого — пісень, які чомусь не пішли в справу або залишилися незавершеними. Одним з джерел натхнення стали саундтреки для кінофільмів, які група

створювала у великих кількостях.

artist Виконавець.

title Назва.

year Рік.

media Носій.

елемент Опис

елемент Опис



picture

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

barcode Штрихкод товару, зазначений виробником.

Опис відеопродукції:

<offer id="12344" type="artist.title" available="true" bid="56"> 
  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=92347</url> 

  <price>30</price> 
  <currencyId>UAH</currencyId> 
  <categoryId>2</categoryId> 
  <picture>http://best.seller.ua/img/device92347.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>true</pickup> 
  <delivery>true</delivery> 
  <title>Весілля Мюріел</title> 
  <year>1999<year> 
  <media>DVD<media> 
  <starring>Тоні Колетт (Toni Collette), Рейчел Гріфітс (Rachel Griffiths)</starring> 

  <director>П. Д. Хоган</director> 
  <originalName>Muriel's wedding</originalName> 
  <country>Австралія</country> 
  <description>  
«Бридке каченя» з провінційного містечка полишає своє 
гніздо, і в компанії своєї подруги вирушає шукати веселого життя у велике та  
загадкове місто. Фільм про мрії та реальність, дружбу та юність молодої дівчини, 
пригоди якої повторюють долі Попелюшки та героїні Джулії Робертс  
з фільму «Красуня», що став класикою... 
  </description> 
   
  <barcode>2345678901234</barcode> 

</offer> 

Опис товарної пропозиції магазину в результатах пошуку:

Фільми

Весілля Мюріел 

Ціни: 30 грн BestShop 

Доступність: в наявності 

Доставка: Україна 

Носій: DVD 

Рік видання: 1999 

Режисер: П. Д. Хоган 

Країна: Австралія 

Оригінальна назва: Muriel's Wedding 

Головні ролі: Тоні Колетт (Toni Collette), Рейчел Гріфітс (Rachel Griffiths) 

«Бридке каченя» з провінційного містечка полишає своє гніздо, і в компанії своєї подруги вирушає шукати веселого життя у велике та загадкове місто. Фільм про мрії та реальність, дружбу та юність
молодої дівчини, пригоди якої повторюють долі Попелюшки та героїні Джулії Робертс з фільму «Красуня», що став класикою...

title Назва фільму.

starring Актори.

director Режисер.

originalNameОригінальна назва.

country Країна.

year Рік.

media Носій.

adult Елемент обов'язковий для позначення товару, який має стосунок до задоволення сексуальних потреб або іншим чином експлуатує інтерес до сексу.

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

barcode Штрихкод товару, зазначений виробником.

Опис туру

<offer id="12341" type="tour" available="true" bid="71"> 
  <url>http://best.seller.ua/product_page.asp?pid=12344</url> 
  <price>958</price> 

  <currencyId>USD</currencyId> 
  <categoryId>6</categoryId> 
  <picture>http://best.seller.ua/img/device12345.jpg</picture> 
  <store>true</store> 
  <pickup>false</pickup> 
  <delivery>false</delivery> 
  <local_delivery_cost>50</local_delivery_cost> 
  <worldRegion>Африка</worldRegion> 

  <country>Єгипет</country> 
  <region>Хургада</region> 
  <days>7</days> 
  <dataTour>09/02/11</dataTour> 

елемент Опис



picture

Тур Африка Єгипет Хургада Hilton 5* SNG ALL на 7 дн. 

Ціна: $958 в наявності BestShop 

Доставка: Самовивезення

Дати заїздів: 09.02.11 

Транспорт: авиа 

Включено: авіапереліт, трансфер, проживання, харчування, страхування 

Транспорт: Авіа 

Готель: 5* 

picture

Дмитро Хворостовский і Національний філармонічний оркестр Росії. Диригент — Володимир Співаков 31.12 

Ціна: 2500 грн в наявності BestShop 

Доставка: Київ 50 грн 

Місця: Партер р.15 

Де: Палац «Україна» 

  <dataTour>16/02/11</dataTour> 
  <name>Hilton</name> 
  <hotel_stars>5*****</hotel_stars> 
  <room>SNG</room> 

  <meal>ALL</meal> 
  <included>авіапереліт, трансфер, проживання, харчування, страхування</included> 
  <transport>Авіа</transport> 
  <description></description> 

</offer> 

Опис пропозиції магазину в результатах пошуку:

worldRegionЧастина світу.

country Країна.

region Курорт або місто.

days Кількість днів туру.

dataTour Дати заїздів.

name Назва готелю (в деяких випадках назва туру).

hotel_stars Зірки S готелю 5*.

room Тип кімнати (SNG, DBL...)

meal Тип харчування (All, HB...)

included Що включено у вартість туру.

transport Транспорт.

description Опис туру.

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

Опис квитків на заходи

 <offer id="1234" type="event-ticket"  available="true" bid="13">  
 <url>url товарної пропозиції</url> 
 <price>2500</price> 
 <currencyId>UAH</currencyId> 
 <categoryId>3</categoryId>  
 <picture>url зображення товарної пропозиції</picture>
 <store>true</store> 
 <pickup>false</pickup> 
 <delivery>true</delivery> 
 <local_delivery_cost>50</local_delivery_cost> 
 <name>Дмитро Хворостовський і Національний філармонічний 
  оркестр Росії. Диригент — Володимир Співаков.</name>
 <place>Палац «Україна»</place> 
 <hall plan="url плану зали">Велика  зала<hall> 
 <hall_part>Партер р. 1-5<hall_part> 

 <date>2004-12-31T19:00</date>  
 <is_premiere>0<is_premiere> 
 <is_kids>0</is_kids> 
 <description>опис товарної пропозиції.</description> 

</offer> 

Опис пропозиції магазину в результатах пошуку:

name Назва заходу.

eлемент Опис

елемент Опис



place Зала.

hall plan Посилання на зображення версії зали.

date Дата і час сеансу. Зазначається у форматі ISO 860:YYYYMMDDThh:mm.

is_premiereОзнака прем'єрності заходу.

is_kids Ознака дитячого заходу.

age Вікова категорія товару. Допустимі значення: 0, 6, 12, 16, 18.

Елементи, які не були описані в прикладах, є резервними і не опрацьовуються.

Яндекс залишає за собою право змінити вид видачі пропозицій, тому не гарантує показ пропозицій у тому вигляді, в якому вони подані в прикладах.

Елемент picture
Для кожної товарної пропозиції в елементі <offer> можна зазначити до десяти URLадрес зображень, що відповідають цій товарній пропозиції.

Приклад: <picture>http://best.seller.ua/img/device12345.jpg</picture> http://best.seller.ua/img/device123456.jpg http://best.seller.ua/img/device123457.jpg

За зазначеною URLадресою повинне міститися зображення формату jpeg, gif або png і розміром не менше ніж 100х100 пікселів. Зображення на прозорому фоні не підтримуються.

Перше зображення зі списку зображень в описі товарної пропозиції вважається зображенням за замовчуванням і буде використане як зображення товару в результатах пошуку Яндекс.Маркету. Тому
основне зображення товару необхідно зазначати першим у списку. Інші зображення, зазначені для цього товару, будуть доступні в режимі перегляду збільшених зображень за умови, що розмір
зображень становитиме не менше ніж 600 пікселів з будьякої зі сторін.

Посилання на HTML із зображенням неприпустиме.

Елементи description, name та sales_notes
Елемент <description> може містити текст завдовжки не більше ніж 512 символів. Елемент <name> може містити текст завдовжки не більше ніж 255 символів. Елемент <sales_notes> може містити
текст завдовжки не більше ніж 50 символів. Якщо довжина опису виходить за межі допустимого значення, то текст обрізається і в кінці ставляться три крапки.

В елементах description, name та sales_notes заборонено зазначати інформацію про доставку, гарантії, місце виробництва (ця інформація зазначається під час заповнення відповідних її елементів).

Елемент adult
Елемент <adult> обов'язковий для позначення товару, який має стосунок до задоволення сексуальних потреб або іншим чином експлуатує інтерес до сексу.

Пропозиції магазину, позначені тегом <adult>, відображатимуться на сторінці видачі результатів пошуку Яндекса у блоці Маркету лише в разі вимкненого сімейного фільтру та на суворо визначені
запити. На пошуку Маркету ці пропозиції відображатимуться лише після підтвердження користувачем досягнення 18 років.

Елемент <adult> може бути зазначений як перед елементом <offers> для позначення всього списку товарних пропозицій, так і в елементі <offer> для окремих товарних пропозицій.

Наприклад:

<adult>true</adult> 
<offers> 
    <offers>...</offers> 
    ... 
</offers> 

Наприклад:

<offer> 
    ... 
    <typePrefix>Вібратор гель</typePrefix> 
    <vendor>Robotic</vendor> 
    <model>Реалістик 9</model> 
    ... 
    <adult>true</adult> 
    ... 
<offer> 

Елемент barcode
Елемент <barcode> призначений для передавання чисельних штрихкодів (баркодів) товару. У тегу <barcode> необхідно передавати штрихкоди виробника. Якщо ваш магазин використовує свою
внутрішню систему штрихкодів, відмінних від штрихкодів виробників, передавати такі внутрішні штрихкоди не потрібно.

Один елемент <barcode> повинен містити один штрихкод, при цьому в елемент <offer> може бути включена будьяка кількість елементів <barcode>, оскільки одному товару може відповідати кілька
штрихкодів виробника, зазначених у різних системах.

У тегу <barcode> можуть бути зазначені лише цифри. Пробіли, символи та букви при перевірці YMLфайлу сприйматимуться як помилка.

Штрихкоди можуть містити 8, 12 і 13 цифр. Штрихкоди, що містять більше 13 цифр, використовуються для маркування транспортної упаковки товару та для обміну даними між підприємствами. Такі
штрихкоди передавати не потрібно.

Наприклад:

<offer> 
    ... 
    <typePrefix>Корпус</typePrefix> 
    <vendor>Cooler Master</vendor> 
    <model>RС-1100 (Cosmos S)</model> 
    ... 
    <barcode>4719512011041</barcode> 
    <barcode>884102000539</barcode> 
    ... 
<offer> 

Використання елемента <barcode> є опціональним.

Елемент param
Елемент param призначений для передавання інформації про характеристики товару. Для кожної товарної пропозиції можна зазначити декілька елементів param, кожен із яких містить одну
характеристику товару.

Елемент описується як <param name="NAME" unit="UNIT">VALUE</param> де:

NAME — назва параметра; 
UNIT — одиниця виміру (необов'язковий атрибут); 
VALUE — значення параметра.

Наприклад:

<offer> 
   ... 
   <param name="Тип процесора">Atom</param> 



   <param name="Розмір оперативної пам'яті" unit="Мб">2048</param> 
   <param name="Типорозмір корпусу">Micro-Tower</param> 
   <param name="Обсяг жорсткого диска" unit="ГБ">500</param> 
  </offer> 

Керування розцінками (ставками) через XML
Керування ставками пріоритету може здійснюватися двома способами: шляхом зазначення розцінок в YMLфайлі та за допомогою правил, що задаються у Вебінтерфейсі клієнта. Вибір варіанту
керування розцінками (ставками) здійснюється у Вебінтерфейсі клієнта http://partner.market.yandex.ua в розділі «Керування ставками».

Для зазначення розцінок (ставок) в YMLфайлі використовуються такі атрибути елемента offer:

bid (oсновна ставка) — діє для всіх місць пріоритетного розміщення пропозицій, якщо не зазначено ставку для окремого місця; 
cbid (cтавка для карток) — діє лише для сторінок «Картка моделі» та «Усі пропозиції моделі».

Якщо жоден із атрибутів не заданий, для визначення ціни кліка використовуються фіксовані ціни, згідно з описом у «Загальних умовах». Якщо задано bid, але не задано cbid, то вважається, що
cbid=bid. Якщо задано cbid, але не задано bid, то bid дорівнює фіксованій ціні за клік.

Наприклад:

  <offer id="107" type="vendor.model" bid="23" cbid="43" available="true"> 
   <url>http://</url> 
   <price>55</price> 
   <currencyId>USD</currencyId> 

   <categoryId>35</categoryId> 
   <picture>http://</picture> 
   <delivery>false</delivery>    
   <typePrefix>Наушники</typePrefix> 
   <vendor>SONY</vendor> 

   <model>MDR-CD480</model> 
   <description> </description> 
  </offer> 

У наведеному вище прикладі ціна переходу з «Блоку Маркету» на основному пошуку Яндекса дорівнюватиме 0.23 у. о. (bid="23") та зі сторінки «Усі пропозиції моделі» по 0.43 у. о. (cbid="43"). Якщо
користувач на сторінці «Усі пропозиції моделі» використовував сортування, відмінне від сортування за замовчуванням, то в цьому випадку ціна переходу дорівнює 0.1 у. о. (фіксованій вартості
розміщення).

Приклади та рекомендації
Для аукціонного розміщення у видачі основного пошуку Яндекса блок offer може виглядати, наприклад, так (bid="15" — ставка дорівнює 0.15 у. о.):

  <offer id="107" type="vendor.model" bid="15" available="true"> 
   <url>http://</url> 

   <price>55</price> 
   <currencyId>USD</currencyId> 
   <categoryId>35</categoryId> 
   <picture>http://</picture> 
   <delivery>true</delivery> 
   <typePrefix>Навушники</typePrefix> 
   <vendor>SONY</vendor> 
   <model>MDR-CD480</model> 
   <description> </description> 

  </offer> 

У наведеному вище прикладі ціна переходу з місць з можливістю пріоритетного розміщення буде 0.15 у. о. (переходи з карток моделей, зі сторінки «Усі пропозиції моделі», з «Блоку Маркету» в
основному пошуку Яндекса та з «Блоку Маркету» на сайтах партнерів рекламної мережі Яндекса).

Якщо ви хочете використовувати аукціонне розміщення лише в картці моделі, тоді використовуйте параметр cbid:

  <offer id="107" type="vendor.model" cbid="25" available="true"> 
   <url>http://</url> 

   <price>55</price> 
   <currencyId>USD</currencyId> 
   <categoryId>35</categoryId> 
   <picture>http://</picture> 
   <delivery>true</delivery>    
   <typePrefix>Навушники</typePrefix> 
   <vendor>SONY</vendor> 
   <model>MDR-CD480</model> 
   <description> </description> 

  </offer> 

У наведеному вище прикладі ціна переходу буде 0.25 у. о. (переходи з карток моделей і сторінки «Усі пропозиції моделі»).

Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що значення bid, cbid — це розмір розцінки. Її значення має бути цілим додатним числом. Наприклад 21, 42 або 65.

Підключення послуги «Пріоритет» може бути здійснене одним із двох способів: через YMLфайл або через Вебінтерфейс клієнта. Вибір способу зазначення ставок для участі в пріоритетному
розміщенні здійснюється у Вебінтерфейсі клієнта магазину (http://partner.market.yandex.ua).

Увага: перш ніж відправити в Яндекс.Маркет новий YMLфайл із встановленими розмірами ставок, рекомендується перевірити його на валідність у Вебінтерфейсі клієнта в розділі «Перевірка YML
файлу».

Перевірка статистики

Статистика, що віддається Яндекс.Маркетом своїм партнерам, є даними про кількість переходів з Маркету протягом дня, без докладної деталізації. Товарні пропозиції, що розміщуються в базі
Маркету, окрім самого Маркету показуються ще й в інших місцях Яндекса та на сайтах партнерів Рекламної мережі Яндекса.

Тому для отримання реальної картини ефективності рекламної кампанії, крім даних, що надаються Яндекс.Маркетом, необхідно враховувати ще й переходи з цих додаткових джерел трафіку.

Організувати збір даних про всі переходи досить просто. Для цього необхідно в URL товарної пропозиції, підготовленої для показу на Яндекс.Маркеті, додати мітку "from=ya" або "from=market" і потім
проаналізувати логи webсервера на предмет наявності цього параметра в URL переходів. Таким чином, звідки б перехід не був здійснений, наявність цього параметра в URL дозволить однозначно
визначити користувачів, що перейшли за рекламним оголошенням.

Приклад:

<url>http://www.xxx.ua/product_page.asp?pid=12345&from=ya</url>
Крім точних даних про рекламні заходи, аналіз логів може надати ще багато корисної інформації. Наприклад, можна з'ясувати, на які товарні пропозиції часто клікають, але не купують — їх можна
прибрати з Маркету і таким чином підкоригувати рекламну кампанію. Також можливі й інші варіанти аналізу.

Примітка

Опис товарної пропозиції магазину, наведений у прикладі результатів пошуку, описаного в цьому документі, може відрізнятися від реальних результатів пошуку.

Опис текстового формату з розділювачами

http://partner.market.yandex.ua/
http://partner.market.yandex.ua/


Текстовий формат з розділювачами (наприклад: CSV, TSV) є універсальним форматом при генерації прайслиста з баз даних або редакторів електронних таблиць (наприклад, Exсel, OpenOffice,
Google Docs).

Загальні вимоги до формату
Один рядок текстового файлу з розділювачами відповідає одному рядку електронної таблиці.

Як розділювач стовпчиків використовуються кома чи крапка з комою (CSV), а також символ табуляції (TSV).

Один рядок файлу повинен містити опис однієї товарної пропозиції.

Перший рядок файлу (заголовок) повинен містити назви елементів, що описують товарні пропозиції.

Кодування файлу має бути UTF8.

Текстовий формат з розділювачами не допускає використання символів переносу і табуляції усередині полів.

Файл не повинен містити пустих стовпчиків.

У текстовому форматі з розділювачами немає строго заданого порядку елементів, але в межах одного файлу порядок елементів має бути однаковим.

При читанні заголовка файлу перевіряються такі умови: всі елементи є коректними; наявні всі обов'язкові елементи; кожен елемент наявний не більше одного разу. За умови невиконання однієї з цих
умов CSVфайл відхиляється.

При передавання даних про асортимент у текстовому форматі з розділювачами у Вебінтерфейсі клієнта необхідно зазначити URL головної сторінки магазину, а також коротку назву магазину, що
використовується в списку знайдених на Яндекс.Маркеті.

Опис елементів
У текстовому форматі з розділювачами можна використовувати такі елементи: всі елементи, що входять в елемент <offer> (див. Елемент offers), окрім елементів categoryID і param; елементи, що
відповідають таким атрибутам елемента <offer>: id, type, available, bid і cbid; елемент category, що містить ім'я категорії товарної пропозиції (цей елемент використовується замість елемента categoryId,
що входить в <offer>).

Описи елементів збігаються з описами відповідних елементів, що входять в <offer>. Елемент category — категорія товарної пропозиції.

Обов'язкові елементи
Список обов'язкових елементів для текстового формату з розділювачами збігається зі списком обов'язкових елементів для <offer> відповідного типу опису за винятком елемента categoryId, замість
якого використовується елемент category.

Необов'язкові елементи
Товарні пропозиції магазина будуть представлені краще, якщо в описі пропозиції використовуватимуться не лише обов'язкові елементи, але й інші.

Відмінності текстового формату з розділювачами від YMLформату
У текстовому форматі з розділювачами відсутня можливість передавання характеристик товару, що використовуються спеціально для фільтрації товарних пропозицій у результатах пошуку
Яндекс.Маркету. У текстовому форматі з розділювачами не можна зазначити свої умови конвертації валют. У YMLформаті категорії вивантажуються у вигляді «дерева», в текстовому форматі з
розділювачами — «плоским» списком.

Опис формату Excel
Формат Excel призначений для спрощення передачі даних для магазинів, у яких інформація про асортимент зберігається в редакторі електронних таблиць Exсel.

Загальні вимоги до формату
Первший рядок електронної таблиці повинна містити назви елементів, що описують товарні пропозиції.

Один рядок файлу повинен містити опис однієї товарної пропозиції.

Файл не повинен містити пустих стовпчиків.

При читанні заголовка перевіряються такі умови: всі елементи є коректними; наявні всі обов’язкові елементи; кожний елемент наявний не більше одного разу. У разі невиконання однієї з цих умов
файл відхиляється.

При передаванні даних про асортимент у форматі Excel у Вебінтерфейсі клієнта потрібно зазначити URL головної сторінки магазину, а також коротку назву магазину, що використовується в списку
знайдених на Яндекс.Маркеті.

Опис елементів
У форматі Excel можна використовувати такі елементи: всі елементи, що входять в елемент <offer> (див. Елемент offers), крім елементів categoryID та param; елементи, що відповідають таким
атрибутам елемента <offer>: id, type, available, bid і cbid; елемент category, що містить им'я категорії товарної пропозиції (цей елемент використовується замість елемента categoryId, що входить в
<offer>).

Описи елементів збігаються з описами відповідних елементів, що входять в <offer>. Елемент category — категорія товарної пропозиції.

Обов'язкові елементи
Список обов’язкових елементів для формату Excel збігається зі списком обов’язкових елементів для <offer> відповідного типу опису за винятком елемента categoryId, замість якого використовується
елемент category.

Необов'язкові елементи
Товарні пропозиції магазину будуть представлені краще, якщо в описі пропозиції використовуватимуться не лише обов’язкові елементи, але й інші.


