Integração Criteo utilizando Google Tag Manager

Passo 1: Acesse a ferramenta Google Tag Manager
http://www.google.com.br/tagmanager/
Passo 2: Acesse a sua conta do Google Tag Manager que irá utilizar para
configurar a integração Criteo.
Passo 3: Será necessário criar 8 novas macros, dessa forma clique no
botão criar macro para iniciar a criação da primeira macro.

Passo 4: Preencha cada macro como demonstrado abaixo:
1 Macro:
Nome: id_criteo
Tipos de macro: StringConstante
Valor: Preencher com o código de sua loja na criteo. Exemplo: 7588
2 Macro:
Nome: pageCategory
Tipos de macro: Variável da Camada de dados

Nome da variável da camada de dados: pageCategory
Versão da camada de dados: Versão 2

3 Macro:
Nome: visitorId
Tipos de macro: Variável da Camada de dados
Nome da variável da camada de dados: visitorId
Versão da camada de dados: Versão 2

4 Macro:
Nome: idProduct
Tipos de macro: Variável da Camada de dados
Nome da variável da camada de dados: idProduct
Versão da camada de dados: Versão 2

5 Macro:
Nome: siteSearchTerm
Tipos de macro: Variável da Camada de dados
Nome da variável da camada de dados: siteSearchTerm
Versão da camada de dados: Versão 2

6 Macro:
Nome: transactionId
Tipos de macro: Variável da Camada de dados
Nome da variável da camada de dados: transactionId
Versão da camada de dados: Versão 2

7 Macro:
Nome: Product_3first
TiTipos de macropo: JavaScript Personalizado
JavaScript personalizado:
function() {
var products = dataLayer[0]["listProducts"],
limit = 3,
productsSelected = [];
// pega as informações na quantidade de produtos informada
var stringProducts = '[';
for (var i = 0; i <= limit  1; i++) {
stringProducts = stringProducts + products[i]['idProduct'];
if(i !== limit  1){
stringProducts = stringProducts + ',';
}
};
stringProducts = stringProducts + ']';
return stringProducts;
}

8 Macro:
Nome: checkoutProducts
Tipos de macro: JavaScript Personalizado
JavaScript personalizado:
function() {
var productsCheckout = dataLayer[0].checkoutProducts;
var string = '';

for (var i = 0; i < productsCheckout.length; ++i) {
string += '{ id: ' + productsCheckout[i]["idProduct"] + ', price: ' +
productsCheckout[i]["sellPrice"] + ', quantity: ' +
productsCheckout[i]["quantity"] + '},'
}
return string;
}

Passo 5: Após a criação das macros será necessário criar as tags,
sendo 6 tags. Clique no botão Nova > Tag

Passo 6: Preencha cada tag como demonstrado abaixo:
1 Tag:
Nome: Página de Home  Criteo
Tipo de tag: Tag HTML Personalizada
HTML:
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js"
async="true"></script> <script type="text/javascript"> window.criteo_q =
window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount",

account: {{id_criteo}} }, { event: "setCustomerId", id: "{{visitorId}}" }, { event:
"setSiteType", type: "d" }, { event: "viewHome" } ); </script>

Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”
Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: Home

2 Tag:
Nome: Página de Produto  Criteo
Tipo de tag: Tag HTML Personalizada
HTML:
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js"
async="true"></script> <script type="text/javascript"> window.criteo_q =
window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount",
account: {{id_criteo}} }, { event: "setCustomerId", id: "{{visitorId}}" }, { event:
"setSiteType", type: "d" }, { event: "viewItem", item: "{{idProduct}}" } );
</script>

Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”
Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: Produto

3 Tag:
Nome: Página de Categoria  Criteo
Tipo de tag: Tag HTML Personalizada
HTML:
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js"
async="true"></script> <script type="text/javascript"> window.criteo_q =
window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount",
account: {{id_criteo}} }, { event: "setCustomerId", id: "{{visitorId}}" }, { event:
"setSiteType", type: "d" }, { event: "viewList", item: [ {{Product_3first}} ] } );
</script>
Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”
Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: Catalogo

4 Tag:
Nome: Página de Busca  Criteo
Tipo de tag: Tag HTML Personalizada
HTML:
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js"
async="true"></script> <script type="text/javascript"> window.criteo_q =
window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount",
account: {{id_criteo}} }, { event: "setCustomerId", id: "{{visitorId}}" }, { event:
"setSiteType", type: "d" }, { event: "viewList", item: [ {{Product_3first}} ] ,
keywords: "{{siteSearchTerm}}" } ); </script>

Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”

Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: Busca

5 Tag:
Nome: Página de Carrinho  Criteo
Tipo de tag: Tag HTML Personalizada
HTML:
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js"
async="true"></script> <script type="text/javascript"> window.criteo_q =
window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount",
account: {{id_criteo}} }, { event: "setCustomerId", id: "{{visitorId}}" }, { event:
"setSiteType", type: "d" }, { event: "viewBasket", item: [
{{checkoutProducts}} ]}); </script>

Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”
Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: Carrinho

6 Tag:
Nome: Página de Conversão  Criteo
Tipo de tag: Tag HTML Personalizada
HTML:
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js"
async="true"></script> <script type="text/javascript"> window.criteo_q =
window.criteo_q || []; window.criteo_q.push( { event: "setAccount",
account: {{id_criteo}} }, { event: "setCustomerId", id: "{{visitorId}}" }, { event:

"setSiteType", type: "d" }, { event: "trackTransaction" , id:
"{{transactionId}}", item: [ {{checkoutProducts}} ]}); </script>

1 Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”
Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: finalizar_finalizar
2 Regras de ativação: Selecione “Criar nova regra”
Nome da Regra: Home
Condições: {{pageCategory}}
Valor: retorno_pagamento

