
O fim de ano está chegando, e isso é sempre uma boa 
notícia para os comerciantes da Wish. Relatórios confiáveis 
sobre consumo recomendam que os clientes comprem 
online e por dispositivos móveis este ano.¹ Nós podemos 
ajudar com a nossa lista estratégica de fim de ano!

Lista de fim de ano 
da Wish para 
Comerciantes

para Comerciantes

Venda produtos de acordo com o interesse dos clientes. Em 
2021, os produtos mais buscados na Wish foram²:

 Smartphones

 Bijuterias

 Decoração de Natal

 Máscaras

 Tênis de Corrida

 Bluetooth

 Anéis

 Acessórios para Carros

 Bonecos Colecionáveis

 Moletons  

Entenda seu cliente

Natal 
25 de dezembro

Hanukkah 
29 nov a 4 dez

Boxing Day 
26 de dezembro

Fim de ano 
2021

Black Friday 
27 de novembro

Cyber Monday 
29 de novembro

Dia de Ação de Graças 
26 de novembro

Principais pesquisas no Google de agosto a 
novembro de 2021 nas categorias de compras³:

Eletrônicos

Xbox, Samsung, 

Sony, Camera, Ps4, 

Nintendo, Playstation, 

Full HD

Brinquedos

Lego, Nerf, 

Playmobil, Plush, 

Transformers, 

Smyths, Hot Wheels

Vestuário

Sapatos, Botas, 

Jeans, Fantasias, 

Tênis, Puma
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¹Fonte: Consumer Reports, Top 10 Black Friday Shopping Tips for 2021, 20 de outubro de 2021 

²Fonte: dados internos da Wish, 25 de outubro de 2020 a 12 de setembro de 2021  

³Fonte de dados: Google Trends 1 de agosto a 3 de novembro de 2021 


Os vídeos são um tipo de mídia cada vez mais popular e estão rapidamente se tornando a 
preferência dos usuários.

 Aproveite o novo recurso Wish Clips.
 Vídeos de produtos enviados para a Wish poderão aparecer em locais de destaque na 

nossa página inicial, e os clientes poderão comprar diretamente no vídeo.
 Clique para saber como enviar vídeos para a Wish.

Aproveite o Wish Clips

 Comece suas campanhas de fim de ano o mais cedo possível para maximizar sua exposição na Wish.
 Promova produtos típicos de fim de ano que possam ser entregues até o Natal.

Dê sugestões de ideias de presentes para o Natal

 Quem não ama uma boa promoção? É fácil oferecer descontos na Wish com o recurso de 
Redução de Preços.

 Aumente a exposição dos produtos com a nossa ferramenta nativa de publicidade – ProductBoost.

Destaque sua loja com descontos e publicidade

 Qualifique quantos produtos você puder 
para o Wish Express.

 Verifique suas configurações de tempo de 
entrega para ver se elas refletem o melhor 
tempo de envio possível.

 Use transportadoras aceitas pela Wish 
para processar os pedidos e fique de olho 
em qualquer problema com a cadeia de 
suprimentos global.

 Informe claramente até que data os 
pedidos precisam ser feitos para que 
sejam entregues antes do Natal.

Envie seus produtos a tempo para as comemorações de fim de ano

Ofereça sempre a melhor qualidade e atendimento de acordo 
com os padrões da Wish!
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Benefícios do Wish 
Express para comerciantes

Comissão reduzida 


Mais impressões 


Selo do caminhão laranja Express nas 

listagens qualificadas 


Destaque na aba do Wish Express e nos 

resultados de busca 


Elegibilidade de pagamentos mais rápida
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