Calendário de festividades da Europa: planeie antecipadamente
nas épocas altas de compras

Festividade

O que compram os clientes?

1/1/2020

Dia de Ano Novo
1/1/2021

Postais de felicitações e pequenos presentes e produtos
associados à sorte. Produtos de categorias para resolução de
ano novo, incluindo bem-estar pessoal, artigos de desporto,
livros, alimentos orgânicos e saudáveis, equipamento de
exercício físico, roupa de desporto, calçado desportivo e
dispositivos eletrónicos de preparação física.
Dispositivos eletrónicos, brinquedos, artigos de desporto,

6/1/2020

Dia dos Reis

relógios, joias, roupa, calçado e todo o tipo de produtos
digitais.

6/1/2021

25/1/2020

Ano Novo Lunar

Vestuário tradicional chinês ou asiático, caixas vermelhas e
douradas, flores de plástico e decoração tradicional.

(ou Ano Novo Chinês)
12/2/2021

Postais de felicitações, chocolates, postais, brinquedos
14/2/2020

Dia de São Valentim

sexuais, flores, bolachas em forma de coração e velas.

14/2/2021

25/2/2020

Carnaval

Todo o tipo de disfarces, máscaras, perucas,
maquilhagem, acessórios cómicos e bebidas.

16/2/2021

8/3/2020

Dia da Mulher

Produtos femininos, como cosméticos, flores, joias, roupa,
malas e livros.

8/3/2021

17/3/2020

Dia de São Patrício

Produtos verdes ou com tema irlandês, incluindo camisolas,
chapéus, artigos de festa, símbolos irlandeses, lembranças
para festas e acessórios.

17/3/2021

21/4/2020

Páscoa

Artigos religiosos, doces, ovos, brinquedos com coelhos e
cabritos, pequenos presentes e artigos de cozinha.

4/4/2021

Saiba mais em sell.amazon.co.uk/programs/sell-across-europe

Festividade

O que compram os clientes?

21/6/2020

Dia do Pai

Acessórios para caminhadas e piqueniques, bebidas e
presentes masculinos, como gravatas, livros e meias.

21/6/2021

Em julho (data anunciada um

Todas as categorias, embora a tendência são os produtos
mais caros, assim como produtos de elevada procura e

pouco antes)

volume. Os descontos e as promoções são essenciais.

Prime Day

Produtos relacionados com a escola, incluindo artigos de
15/9/2020

Primeiro dia de aulas
15/9/2021

papelaria, material de escrita, software para escritório,
livros, cadernos, blocos, canetas, lápis, réguas, mochilas,
dispositivos eletrónicos, software de produtividade e roupa.

Dia das Bruxas

Todo o tipo de disfarces, maquilhagem, acessórios, máscaras,
perucas, bebidas, filmes de terror e produtos gerais de terror
e de fantasia, como sangue falso e lentes de contacto

31/10/2020

assustadoras.

31/10/2020

Todas as categorias, embora a tendência são os produtos
27/11/2020

Black Friday

mais caros, assim como produtos de elevada procura e
volume. Os descontos e as promoções são essenciais.

26/11/2021

30/11/2020

Cyber Monday

Todas as categorias, embora a tendência são os dispositivos
eletrónicos, assim como produtos de elevada procura e volume.
Os descontos e as promoções são essenciais.

29/11/2021

27/11-26/12/2020

Festividades natalícias
e Boxing Day

Todas as categorias relacionadas com presentes, assim como
velas, decorações e artigos de Natal, postais de felicitações,
calendários de advento e calendários.

26/11-26/12/2021

Decorações e acessórios de festa, fogo de artifício para
31/12/2020

Véspera de Ano Novo

interior, bebidas, postais de felicitações e calendários.

31/12/2020

Saiba mais em sell.amazon.co.uk/programs/sell-across-europe

