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Iedereen kan wel wat liefde en aandacht gebruiken! Valentijnsdag is een groot evenement op 
Wish, dus profiteer van deze drukke periode voor e-commerce en upload je producten nu!

In 2022 werd door consumenten over de hele wereld $ 23,9 miljard uitgegeven aan 
valentijnscadeautjes voor onder andere partners, vrienden en huisdieren.¹ Daarbij zoeken 
consumenten bij voorkeur op e-commerce marktplaatsen zoals Wish naar cadeautjes: 

 in 2022 voor online shoppen.² Omdat bij Wish de focus ligt op mobiel gebruik, 
is het platform bij uitstek geschikt voor Valentijnsdag: 58% van alle zoekopdrachten voor 
Valentijnsdag werd vorig jaar uitgevoerd op een mobiel apparaat, tegen 39% op een 
desktopcomputer.³

43% van de 
consumenten koos

Dit jaar heeft de meerderheid van de volwassen consumenten jonger dan 49 jaar plannen voor 
Valentijnsdag⁴. En dat sluit prima aan bij de demografische gegevens van klanten van Wish! 
Verder zien we dat mensen niet alleen cadeautjes kopen voor geliefden en partners, maar ook 
voor anderen. Dat maakt Valentijnsdag tot een uitgelezen kans om aan een brede doelgroep te 
verkopen. Vorig jaar zei 53% van de singles van plan te zijn een cadeautje te kopen¹ voor vrienden, 
huisdieren, familie² of zelfs voor zichzelf.⁵

2023

Uitgelichte producten op Wish

Valentijnsdag 
2023

Wish voert zowel in januari als februari wereldwijde promoties uit voor Valentijnsdag. Je producten worden mogelijk uitgelicht in een speciale 
merchandisingcampagne voor Valentijnsdag, dus upload artikelen die perfect zijn voor deze gelegenheid zo snel mogelijk naar Wish. Vergeet 
niet om  en/of  voor je artikelen te maken!*advertenties promoties

Upload en promoot 
producten die leuk zijn 
om cadeau te doen en 
om Valentijnsdag een 
feestelijk tintje te 
geven:

Valentijnsdag  
valt op  

14 februari 2023

Verzend artikelen op 
tijd voor Valentijnsdag 
naar klanten!

Voor jouw eigen 
hartendief

Sieraden, horloges of modeaccessoires

Geurtjes

Droogbloemen of kunstbloemen

Nachtkleding en intieme kleding

T-shirts voor stellen

Cadeautjes in de vorm van een hart

Voor je vrienden of voor jezelf
Beauty

Vriendschapssieraden

Persoonlijke verzorging

Eigenzinnige cadeaus

Voor het hele gezin
Woningdecoratie met Valentijn als thema

Vazen, kandelaars, kussen, mokken en lampen

Decoraties voor Valentijnsdag: LED's, 
banners, ballonnen en stickers met hartjes/
letters

Voor huisdieren
Schattige pakjes

Accessoires
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Bied snelle verzending via  en profiteer van het volgende:  Wish Express

Meer klantindrukken

Opvallende Wish Express-badge          met een oranje vrachtwagen bij in aanmerking komende 
productvermeldingen

Producten worden vermeld op het speciale Wish Express-tabblad en gemarkeerd in de 
zoekresultaten

Kom in aanmerking voor snellere betaling

Vergeet niet om informatie  en  je Wish 
Express-bestellingen toe te voegen.

over tracering  bevestiging van levering aan

Shoppen voor Valentijnsdag begint in januari met een piek in de week vóór Valentijnsdag.³ Wacht 
dus geen moment en zet je producten met liefde als thema vandaag nog live op Wish!
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