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Sevgiyi paylaşma zamanı geldi! Sevgililer Günü Wish için önemli bir gün. Siz de ürünlerinizi 
hemen şimdi yükleyerek e-ticaret için son derece hareketli olan bu özel günü fırsata çevirin.

2022'de dünya genelindeki müşteriler eşleri, arkadaşları, evcil hayvanları ve diğerleri için 
satın aldıkları hediyelere 23,9 milyar dolar harcadı.¹ Wish gibi e-ticaret pazar yerleri, hediye 
alışverişi için tercih edilen platformlardı. 2022'de tüketicilerin 

.² Wish'in mobil cihaz odaklı platformu, Sevgililer Günü 
alışverişi için biçilmiş kaftan. Zira geçtiğimiz yıl internette Sevgililer Günü için yapılan 
aramaların %58'i mobil cihazlardan, %39'u ise masaüstü bilgisayarlardan 
gerçekleştirilmişti.³

%43'ü internet üzerinden 
hediye alışverişi yapmayı tercih etti

Bu yıl, 49 yaş altı yetişkin tüketicilerin büyük kısmı Sevgililer Günü için plan yapıyor.⁴ 
Üstelik bu yaş grubu, Wish'in müşteri kitlesiyle oldukça uyumlu! Ayrıca insanların sadece 
romantik ilişki yaşadıkları kişiler için değil diğer sevdikleri için de hediye almaya 
başlamasıyla Sevgililer Günü, daha geniş bir kitleye satış yapma fırsatı sunuyor. Geçtiğimiz 
yıl sevgilisi olmayan müşterilerimizin %53'ü arkadaşları, evcil hayvanları, aileleri ve hatta 
kendiler için hediye satın almayı planladıklarını söyledi.⁵
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Wish'in Özel Gün Önerisi

SEVGİLİLER 
Günü 2023

Wish, Ocak ve Şubat aylarında Sevgililer Günü için küresel ürün tanıtımları gerçekleştirecek. Ürünleriniz belki de bir Sevgililer Günü 
ürün tanıtım kampanyasında öne çıkarılabilir. Bu fırsattan yararlanabilmek için en kısa sürede hediyelik ve dekorasyon ürünlerinizi 
platforma yükleyin. Ürünlerinizin  ve  yapmayı unutmayın!*reklamını tanıtımını

Wish olarak 
önümüzdeki Sevgililer 
Günü için hediye ve 
süsleme odaklı ürünleri 
yüklemenizi ve 
tanıtmanızı öneririz.

Ürünleri Sevgililer 
Günü'nden önce 
müşterilere ulaşacak 
şekilde gönderin

Sevgililer için
Takı, saat veya moda aksesuarları

Kokular

Kurutulmuş veya yapma çiçekler

Pijama ve iç çamaşırı

Çiftlere özel tişörtler

Kalp şekilli hediyeler

Sevgililer Günü:  
14 Şubat 2023

Arkadaşlar veya kişinin kendisi için 
Güzellik

Arkadaşlık takıları

Kişisel bakım

Sıra dışı hediyeler

Aileler için
Sevgililer Günü temalı ev süslemeleri

Vazolar, mumlar, kırlentler, kupalar  
ve lambalar

Sevgililer Günü süslemeleri: Kalpli/
Harfli LED lambalar, afişler, balonlar, 
çıkartmalar

Evcil hayvanlarlar için
Sevimli kostümler

Aksesuarlar
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Wish Express ile hızlı gönderim sunduğunuzda sizi bekleyen avantajlar:  

Daha fazla müşteri gösterimi

Şartları karşılayan ürün listelemelerinde dikkat çekici Wish Express              
"turuncu kamyon" rozeti

Özel Wish Express sekmesinde yer alan ve arama sonuçlarında vurgulanan ürünler

Daha hızlı ödeme uygunluğu

Wish Express siparişlerinize  ve eklemeyi unutmayın.takip teslimat onayı bilgilerini 

Sevgililer Günü alışverişi, ocak ayından itibaren hız kazanmaya başlar ve Sevgililer Günü 
öncesindeki hafta doruk noktasına ulaşır.³ Ama son ana kadar beklemeyin, sevgiden ilham 
alan ürünlerinizi bugün Wish'e yükleyin!
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