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O amor está no ar! O Dia dos Namorados é uma data muito importante para a Wish.  
Não fique de fora e comece a listar seus produtos agora.

Em 2022, consumidores no mundo todo gastaram US$ 23,9 bilhões em presentes para  
o Dia dos Namorados para parceiros, amigos, pets e muito mais.¹ Marketplaces de  
e-commerce como a Wish são os locais favoritos para encontrar presentes, e 

 em 2022.² A Wish tem foco em dispositivos 
móveis e é ideal para comprar presentes para o Dia dos Namorados, já que 58% do total 
das pesquisas online foram conduzidas em dispositivos móveis (contra 39% em desktops).³

43% dos 
consumidores optaram por comprar online

Este ano, a maioria dos consumidores adultos com menos de 49 anos já fez planos para  
o Dia dos Namorados⁴, e esse perfil se alinha bastante ao dos compradores da Wish.  
As pessoas também passaram a comprar mais presentes para outros relacionamentos além 
do amoroso, o que torna esse dia interessante para um público mais amplo. No ano 
passado, 53% dos consumidores solteiros disseram que pretendiam comprar alguma 
lembrancinha¹ para amigos, pets, familiares² e até para si mesmos.

2023

Destaques da Wish

Dia dos 
Namorados 2023

A Wish fará promoções para o Dia dos Namorados durante janeiro e fevereiro. Seus produtos podem aparecer em uma campanha 
dessas, por isso não perca tempo e liste seus melhores produtos nas categorias presentes e decorações. E não se esqueça de 

 e/ou !*configurar anúncios promoções

A Wish recomenda 
publicar e promover 
produtos com foco em 
presentes e 
decorações neste Dia 
dos Namorados:

Envie para clientes  
a tempo das 
comemorações 

Para o amor
Bijuterias, relógios e acessórios  
de moda

Fragrâncias

Flores preservadas ou artificiais

Pijamas e vestuário íntimo

Camisetas de casal

Presentes em formato de coração

O Dia dos 
Namorados 

acontece em  
14 de fevereiro  

de 2023

Para amigos e autocuidado
Beleza

Bijuterias de amizade

Cuidados pessoais

Presentes diferentes

Para a família
Decoração temática

Vasos, velas, almofadas, canecas e 
lâmpadas

Decorações para o Dia dos 
Namorados: luzes de LED de coração 
ou letras, banners, balões, adesivos  
e decalques

Para pets
Fantasias divertidas

Acessórios
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Ofereça frete rápido pelo  e veja:  Wish Express

Mais impressões

Um selo do Wish Express         nas listagens de produtos que se qualifiquem  
para o programa

Produtos exibidos em uma aba dedicada do Wish Express e destacados nos resultados 
de busca.

Elegibilidade para pagamento mais rápido

Não se esqueça de adicionar as informações  e
 aos seus pedidos do Wish Express.

de rastreamento  confirmação de 
entrega

As compras para essa data começam em janeiro e chegam ao ápice pouco antes de 14 de 
fevereiro.³ Não espere e coloque seus produtos mais românticos na Wish hoje mesmo.
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