
Programa de Incubação Shopee

Melhore a performance da sua loja na Shopee!
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Programa de Incubação Shopee: Gratuito e somente para vendedores convidados

Visibilidade
Campanhas exclusivas

Ganhe

Bônus
Em Shopee Ads

Atendimento  
Gerente de Incubação 

exclusivo.
Em parceria com a sua loja para ajudar 

você a expandir seu negócio, 
compartilhando dicas semanais para 

melhorar seu desempenho

Participe de campanhas exclusivas e 
aumente seu engajamento e reputação 

dentro da Shopee.

Receba saldo de Shopee Ads para divulgar 
e destacar seus produtos.



Private & Confidential
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Vantagens em participar do Programa de Incubação

Até 24 horas de 
destaque em ofertas 
relâmpagos da Shopee

Até 4 semanas de 
exposição em banner na 
página inicial

97% de aumento no 
faturamento em lojas 
participantes durante o 
programa

2X mais Pedidos durante 
o programa

2X mais visualizações 
na sua loja



Detalhes

Exposição
Espaço em Oferta Relâmpago Indicação de até 10 itens por semana

Exposição no banner Novidades da Semana Itens expostos nas coleções

Descontos e 
benefícios

Assistência Gerente de Contas Temporário

Créditos de anúncios pagos¹ R$ 400 em créditos de Shopee Ads

Maximize os seus resultados e aumente suas vendas com ajuda do Gerente de 
Incubação
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Benefícios do Programa

Receba R$ 400 em crédito 
de Shopee Ads GRATUITO!¹

*Todos os benefícios são válidos durante o programa de incubação
¹Bônus em crédito de Ads sujeito a análise de viabilidade
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Cronograma do Programa de Incubação

Com o nosso suporte 
impulsione seu 

negócio online com 
apoio de uma grande 

plataforma de 
e-commerce!

Semana 0 Semana 3 - 4
Aprenda a usar as 
ferramentas da 
shopee para 
alavancar sua loja

Recebimento do 
convite para 
programa de 
incubação

Desenvolvimento visual da loja

Ferramentas de marketing

Campanhas exclusivas

Análise de desempenho

1 2 3 4

Crédito do Shopee Ads

Compartilhe suas promoções nas mídias sociais para otimizar os ganhos dos benefícios da Shopee

Semana 1- 2
Utilize benefícios de 
marketing e exposição 
para impulsionar suas 
vendas
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Detalhes dos benefícios
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Oferta Relâmpago
Oferta Relâmpago é uma promoção com um curto período de duração e alta visibilidade 
no site.

Com a Oferta Relâmpago você poderá aumentar a exposição dos seus produtos no site 
e app da Shopee.

Requisito para participar da Oferta relâmpago da Shopee:
● Mínimo de 20 unidades em estoque do produto.
● Desconto maior que 20% no valor original do produto
● Pode indicar até 10 produtos por semana.

Lembrete: 
O Estoque será reservado para Campanha, não sendo possível a remoção após 
aprovação

Dicas:
1. Nossos gerentes podem sugerir produtos e valores em produtos potenciais.
2. Quanto maior o desconto maior a chance do produto ser vendido e ganhar engajamento.
3. Crie ações na sua loja durante a oferta relâmpago, para aumentar a suas chances de venda de outros 
produtos.
4. limitado a indicação de até 10 produtos por loja.
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Novidades da Semana

Novidades da Semana é um banner fixo na página inicial da Shopee que 
dará maior visibilidade aos seus produtos durante a semana!

Requisitos para participar da campanha:
• Aplicar pelo menos 1% de desconto no produto

Dicas:
1. Selecione produtos diversos
2. Quanto maior o desconto, maior a chance de vendas
3. Limitado a 20 produtos indicados por semana
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Atendimento dedicado

Atendimento dedicado consiste em:

• Análise da loja para possíveis melhorias
• Elaboração de estratégias para vendas de produtos
• Dicas para melhorias dos anúncios
•  Auxílio na utilização das ferramentas de marketing
• Assistência na seleção de produtos para campanhas

Dicas:
1. Fique atento ao seu celular e whatsapp para receber o contato
2. Estabeleça um fluxo de contato periódico com seu gerente
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Crédito Shopee Ads 

Anúncio no Shopee Ads são anúncios pagos ajudam você anunciar 
produtos ou loja dentro da Shopee. Você só paga quando os 
compradores clicam nos anúncios.

Palavra Chaves: Destaque seus anúncios no topo da página de 
pesquisa da Shopee.

Descoberta: Posicione seus produtos nas principais seções de 
recomendação, como a página inicial da Shopee.

Dê um lance para o seu anúncio com seus créditos do Shopee Ads

Requisitos para ganhar bônus:

●  Acesse o site Shopee Ads para verificar sua conta

Dicas:
1. O crédito terá validade de 30 dias após ser creditado

https://ads.shopee.com.br/
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Primeiras dicas
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Unificando seu negócio - Redes Sociais

Unificando seu negócio e gerando impacto com suas redes sociais:

● Inserindo o link da sua loja em suas redes sociais você gera 
alternativas de compra para seus seguidores

● Apareça com maior frequência nas buscas 

● Centralize suas vendas na Shopee e não se preocupe com 
canais logísticos e/ou meios de pagamentos

● Divulgue campanhas da sua loja como oferta relâmpago e 
cupons e aumente o engajamentos dos seus produtos



13

Ferramentas de Marketing

As ferramentas de marketing da Shopee podem ajudar sua loja 
a vender mais, converse com o seu gerente e monte uma 
estratégia utilizando todas as nossas ferramentas disponíveis e 
aumente seus pedidos:

Requisitos:

● Ter item em estoque
● Determinar o tipo de desconto que quer aplicar

Dicas:
1. Utilize mais de uma ferramentas, elas se conversam e ajudam vender mais itens.
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Muito Obrigado.

Saiba mais sobre as melhores práticas de venda Shopee em nosso Centro Educacional:
https://seller.shopee.com.br/edu/home


