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Aumente seu 
impacto com o 
Calendário de 
Promoções da Wish
Ao longo de 2023, a Wish divulgará o calendário promocional para 
ajudar comerciantes a alcançarem o máximo de sucesso. Leia mais 
para aproveitar nossas campanhas de publicidade e redes sociais.

Para aumentar suas chances de participar:

Inscreva produtos elegíveis em eventos da Plataforma de 
Promoções para comerciantes com 1 ou 3 meses de 
antecedência

Mantenha uma pontuação alta no  (Prata ou 
acima)

Wish Standards

Manter as  em 4 estrelas ou maisclassificações

Envie imagens limpas dos produtos

Como ler o calendário promocional

T1 2023

Liquidação de Inverno

16 a 22 de janeiro Mercados:

Opção de eventos da Plataforma de  
Promoções para Comerciantes

Suporte a anúncios/redes sociais

Tema: liquidação de inverno

Categorias: roupas e acessórios de inverno 
para mulheres, homens e crianças, produtos 
para casa no inverno

A marca verde indica que a Wish programará anúncios externos em 
campanhas de redes sociais para direcionar tráfego para a plataforma.

O nome da campanha promocional  

Datas em que a campanha será exibida para os clientes Regiões em que a Wish fará a campanha para os clientes

Categorias/tipos de produtos que 
participarão da campanha

Exemplos de 
produtos

*Produtos que se alinhem com os eventos promocionais da Wish podem 
ser selecionados para as coleções e/ou módulos de promoções na 
plataforma.

Para algumas campanhas, comerciantes elegíveis podem inscrever produtos pela ferramenta de 
eventos na Plataforma de Promoções para Comerciantes. Leia mais sobre elegibilidade e a 
ferramenta de eventos .aqui © 2023 ContextLogic Inc.

Plano de ação:

1. Analisar o calendário promocional da Wish 
(compartilharemos um novo a cada trimestre)

2.  Faça o upload de itens que correspondam às categorias e 
produtos que a Wish está promovendo

3. Alinhe sua  com as 
campanhas promocionais da Wish

estratégia de publicidade e promoções

4. Inscreva seus produtos nos eventos da 
 sempre que possível

Plataforma de 
Promoções para Comerciantes

https://merchantfaq.wish.com/hc/pt/articles/4408084779547-FAQs-do-Wish-Standards
https://merchantfaq.wish.com/hc/pt/articles/220002168-Como-visualizo-as-m%C3%A9tricas-de-desempenho-dos-meus-produtos-
https://merchantfaq.wish.com/hc/pt/articles/360033668153-Como-escolher-uma-imagem-limpa-para-os-produtos-da-Wish
https://wish.my.salesforce.com/sfc/p/#3t000002QbOY/a/8W000000RBau/xrr2c.U74uR3jetDz95SuhU7Bif9xp6lLqyYJ0xUfJQ
https://wish.my.salesforce.com/sfc/p/3t000002QbOY/a/8W000000Rexs/ilUClzPXqi6sBSqwIfzOZvXJhJIXTBlfs9TmtAf2Bxk
https://merchantfaq.wish.com/hc/pt/articles/4419106589083-Como-navegar-na-Plataforma-de-Promo%C3%A7%C3%B5es-para-Comerciantes
https://merchantfaq.wish.com/hc/pt/articles/4419106589083-Como-navegar-na-Plataforma-de-Promo%C3%A7%C3%B5es-para-Comerciantes


Janeiro de 2023
Prepare-se para o 
Dia dos Namorados

Prepare-se para 
os jogos

Prepare-se para 
o Carnaval

Produtos para 
viagem

Celebração de 
comerciantes 
internacionais

Liquidação de Inverno

Liquidação de Verão

13 a 20 de janeiro

23 a 29 de janeiro

27 de janeiro a 3 de fevereiro

29 de janeiro a 5 de fevereiro

31 de janeiro a 7 de fevereiro

16 a 22 de janeiro

16 a 22 de janeiro

Tema: presentes, decorações

Categorias: roupas de dormir, joias, 
presentes para parceiros ou amigos, 
presentes para pets e presentes divertidos

Tema: liquidação de inverno

Categorias: roupas e acessórios de inverno 
para mulheres, homens e crianças, produtos 
para casa no inverno

Tema: liquidação de verão

Categorias: roupas e acessórios de verão 
para mulheres, homens e crianças, produtos 
para atividades ao ar livre

Tema: celebração de comerciantes globais

Categorias: moda e acessórios globais, 
decorações, beleza internacional, bijuterias

Tema: comemoração de futebol

Categorias: materiais para festa e 
entretenimento, churrasco, atividades ao ar 
livre e futebol

Tema: datas festivas

Categorias: decoração de festas, fantasias 
femininas e masculinas, acessórios, 
miçangas, brindes e máscaras

Tema: materiais para viagens

Categorias: acessórios para viagem, malas, 
bolsas e etiquetas, travesseiros e máscaras de 
viagem, eletrônicos

Mercados:

Mercados:

Mercados:

Mercados:

Mercados:

Mercados:

Opção de eventos da Plataforma de  
Promoções para Comerciantes

Opção de eventos da Plataforma de  
Promoções para Comerciantes

Suporte a anúncios/redes sociais

Suporte a anúncios/redes sociais

© 2023 ContextLogic Inc.

Mercados:

= todos os mercados



Esportes de inverno

Liquidação do site todo 
no Dia do Presidente

Automotivo

Oferta para o Dia dos 
Namorados em todo o site

Para estudantes

Semana da Wish 
Fashion

4 a 11 de fevereiro

14 de fevereiro

20 de fevereiro

20 a 26 de fevereiro

6 a 12 de fevereiro

13 a 19 de fevereiro

Mercados:

Mercados:

Mercados:

Opção de eventos da Plataforma de  
Promoções para Comerciantes

Suporte a anúncios/redes sociais

Suporte a anúncios/redes sociais

Suporte a anúncios/redes sociais

Suporte a anúncios/redes sociais

Fevereiro de 2023

Prepare-se para o 
Dia de São Patrício

23 de fevereiro a 2 de março Mercados:

Tema: todas as categorias esportivas

Categorias: roupas e acessórios esportivos para 
o frio, patins de gelo, produtos para ciclismo

Tema: volta às aulas

Categorias: decorações e acessórios para 
residências de estudantes, material escolar, 
mochila e papelaria

Temas: moda

Categorias: vestuário e acessórios 
masculinos e femininos em alta (Semana de 
Moda de Nova York de 9 a 15 de fevereiro)

Temas: produtos e acessórios para carros

Categorias: acessórios para carros, 
ferramentas e peças automotivas, eletrônicos

Temas: Dia de São Patrício

Categorias: trevos, decorações verdes, 
roupas e acessórios verdes, produtos 
relacionados à Irlanda

Tema: presentes, decorações

Categorias: roupas de dormir, joias, 
presentes para parceiros ou amigos, 
presentes para pets e presentes divertidos

Tema: reuniões entre família e amigos

Categorias: festa e entretenimento, 
churrasco, eventos ao ar livre

© 2023 ContextLogic Inc.

Mercados:

Mercados:

Mercados:

= todos os mercados



Beleza

Prepare-se para 
o 1° de abril

Prepare-se para a 
temporada de 
jardinagem

Faxina de fim de ano

Prepare-se para o Dia 
das Mães (Reino Unido)

Dia Internacional 
da Mulher

28 de fevereiro a 6 de março

8 a 16 de março

27 de fevereiro a 5 de março

1 a 8 de março

26 de fevereiro a 4 de março

1 a 8 de março

Mercados:

Mercados:

Mercados:

Março de 2023

© 2023 ContextLogic Inc.

Opção de eventos da Plataforma de 

Promoções para Comerciantes

Tema: produtos de jardinagem

Categorias: ferramentas, decoração para jardim, 
roupas e acessórios de jardinagem

Tema: presentes de Dia das Mães

Categorias: bijuterias, vestuário e acessórios 
femininos, presentes de beleza e spa, decoração 
para casa

Temas: beleza e cuidados com a pele

Categorias: produtos de maquiagem e cuidados 
com a pele, pinceis, esponjas, bolsas de 
maquiagem, pinceis e unhas postiças

Tema: faxina de fim de ano

Categorias: materiais de limpeza, produtos 
inteligentes para casa e cozinha, organização e 
armazenamento

Tema: Dia da Mulher

Categorias: moda e acessórios femininos, 
bijuterias, saúde e beleza, decorações para casa

Tema: pegadinhas e brincadeiras

Categorias: presentes divertidos, gadgets, 
brinquedos, mola maluca, confetes, almofadas 
para pegadinhas

Mercados:

Mercados:

Mercados:

= todos os mercados



Pets

Prepare-se para 
a Páscoa

Escolhas da Wish

12 a 17 de março

17 a 24 de março

20 a 26 de março

Mercados:

Opção de eventos da Plataforma de  
Promoções para Comerciantes

Tema: pets

Categorias: fantasias para pets, acessórios, 
brinquedos, tosa e penteados, comedouro, 
decorações

Tema: Páscoa

Categorias: brinquedos de Páscoa, coelhinhos, 
bichinhos de pelúcia, ovos de plástico, 
decorações

Tema: produtos únicos

Categorias: produtos divertidos e diferentes de 
todas as categorias

© 2023 ContextLogic Inc.

Mercados:

Mercados:

= todos os mercados

Festival de 330 
Ofertas da Wish

Aquecimento 
Wish 2023

25 a 29 de março

30 de março a 5 de abril

Mercados:

Mercados:

Opção de eventos da Plataforma de Promoções para Comerciantes

Opção de eventos da Plataforma de 
Promoções para Comerciantes

Suporte a anúncios/redes sociais

Preparação para o maior evento promocional da 
Wish no trimestre

Nosso evento promocional mais importante do 
T1 2023! Promoções, ofertas diárias e muito mais 
em todas as categorias, com divulgação robusta 
para todos os clientes e suporte de marketing 
em TODOS os canais.


