


Ofertas e Cupons

Programa de Promoções



Ofertas e cupons são as principais ferramentas de desconto da Amazon e 
as vantagens de utilizá-las são muitas

Faça promoções você 

mesmo quando quiser 

diretamente no Seller 

Central

Visualize os resultados 

de suas campanhas a 

qualquer momento

Autonomia

Produtos incluídos na 

página de destaque de 

Ofertas no site

Os clientes visualizam 

suas ofertas e cupons 

com facilidade durante 

a busca e na página do 

produto

Possibilidade de 

aumentar suas 

vendas e a relevância 

de sua loja ao 

oferecer descontos 

atrativos para seus 

clientes

VisibilidadeVendas



Ofertas

Amazon Confidential



Existem dois tipos de ofertas disponíveis no Seller Central: Oferta 
Relâmpago e Oferta da Semana

• Fica ativa por 12 horas

• Provoca uma sensação de urgência no 
consumidor

Oferta Relâmpago Oferta da Semana

• Fica ativa por 7 dias

• Provoca mais tráfego para o catálogo
da loja



Para estar elegível a este benefício, você precisa atender a alguns 
critérios

Boas avaliações são recompensadas 

Ser um vendedor com um plano Profissional

Ter uma avaliação geral de pelo menos 3,5 estrelas

Ter pelo menos cinco avaliações de vendedor

Ou ainda não 

ter sido avaliado

Ofertas Cupons



No caso de ofertas, a própria ferramenta irá recomendar os melhores 
produtos para você e para os consumidores

A ferramenta do Seller Central apresenta recomendações de ofertas baseadas na 

busca dos clientes e na possibilidade de venda futura. 

Produtos elegíveis a aparecerem como recomendações devem atender a estes 

critérios:

• Histórico de vendas nas lojas da Amazon e em condição de novo

• Produtos com avaliação de clientes de pelo menos 3 estrelas ou que ainda não 

foram avaliados

• Não ser um produto restrito, ofensivo, constrangedor ou inapropriado

• Estar em conformidade com as políticas de preços da Amazon

• Não ter participado de uma oferta nos últimos 30 dias



As melhores ofertas são direcionadas para a página de Ofertas do Dia, 
umas das mais acessadas do nosso site



Cupons

Amazon Confidential



Cupons são uma ferramenta de desconto self-service, na qual há a 
possibilidade de limitar o investimento feito pelo vendedor

• Aparecem automaticamente na loja de cupons da

Amazon.com.br, nas páginas dos produtos, nos

resultados de busca, entre outros espaços

• Fáceis de serem utilizados pelos clientes (sem

código para resgate) e possuem maior visibilidade

(página do produto)

• É possível estabelecer um limite de orçamento

investido.



Os cupons da Amazon podem ser facilmente resgatados pelos clientes, 
garantindo engajamento com a marca

Página do produto

Página de Cupons e de Oferta do Dia

Resultado de Busca

Carrinho de Compras



Cupons permitem que o vendedor teste a performance e melhore a 
visibilidade do catálogo

• Determinar um orçamento por campanha e limite o uso do cupom por cliente.

Orçamento mínimo deverá ser de R$ 20

• Oferecer a oportunidade de criar cupons com para Membros Prime, Programe e

Poupe e Amazon Family

• Criar cupons rapidamente, sem depender do time interno da Amazon. Mínimo de

6 horas e máximo de 180 dias de antecedência

• Ter uma promoção ativa por um período maior de tempo. Cupons podem ficar

ativos até 3 meses



Para aproveitar ao máximo essas ferramentas e garantir uma boa 
performance da sua loja, siga as dicas abaixo

• Dê descontos atrativos em produtos que sejam relevantes para os seus clientes

• Mantenha as páginas de detalhes do produto completas e atualizadas

• Certifique-se de que seus produtos estejam publicados na categoria apropriada

• Considere a sazonalidade de vendas ao fazer ofertas e cupons

• Analise o resultado de seus anúncios para fazer mais daquilo que funciona e menos daquilo que não

funciona



Obrigada pela atenção
Dúvidas


