


COMEÇOU! 
A contagem regressiva para a Black Friday já começou! Estamos nos aproximando da data mais 
aguardada pelos consumidores online e está na hora de preparar a operação da sua loja virtual. 
Por isso, preparamos esse material exclusivo para você, lojista Tray, com dicas valiosas para 
configurar o seu e-commerce e fazê-lo decolar.

 Vamos juntos!



FAÇA SUA LOJA VIRTUAL DECOLAR
NESSA BLACK FRIDAY 
Para garantir sucesso nas vendas durante essa ação, é preciso que todos os serviços da sua loja 
operem sem erros. Levantamos oito pontos que são imprescindíveis para garantir o sucesso da 
sua Black Friday e como configurá-los na plataforma. Confira:

Black Friday é mais que uma ação promocional, é um evento que movimenta consumidores do 
mundo inteiro. E para um evento assim preciso estar vestido à caráter – inclusive a sua loja. 
Optar por um tema customizado com a cara da Black Friday  garante um impacto positivo na 
experiência de compra do cliente, afinal esse é o primeiro contato dele com você. 
Além da escolha do tema, é importante estar atento à usabilidade. Ter uma navegação adequada, 

TEMA CUSTOMIZADO 01.



principalmente no mobile, aumenta a conversão da sua loja e o seu faturamento. 
Já baixou seu tema gratuito para a Black Friday? São duas opções para escolher e ambos são 
responsivos. Para fazer o download, CLIQUE AQUI.

PRODUTOS02.

O cliente chegou na sua loja e ficou encantado com decoração que você preparou para recebê-lo, 
mas não encontrou o produto que desejava comprar. Isso, definitivamente, não é legal. O 
cadastro dos seus produtos deve ser feito de forma clara e objetiva, gerando o menos possível 
de dúvidas. 

Para isso, escolha bem os títulos, tags e metatags, que são de extrema importância para um bom 
posicionamento nas buscas orgânicas. Para essa Black Friday, revise aqueles produtos que você 
sabe que serão bastante procurados e otimize ao máximo suas descrições. 



 IMAGEM DO PRODUTO 03.

Vamos relembrar aquele antigo ditado, mais atual do que nunca: uma imagem vale mais do que 
mil palavras. Tá, para o nosso negócio as palavras valem tanto quanto a imagem, mas ela 
também merece uma atenção especial nesse momento. 

É a imagem do produto que vai atrair o cliente e comunicar seus detalhes. Dessa forma, abuse de 
todos os recursos visuais que puder: fotos, vídeos demonstrativos, gravações simples com 
depoimentos de consumidores – tudo é válido para informar melhor seu cliente e oferecer um 
conteúdo de qualidade, o que aliás auxilia no seu posicionamento do Google.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO04.

Esse é o momento de colocar todas as informações possíveis sobre o produto. É como se 
montássemos um rótulo online para cada item da loja, utilizando a linguagem que melhor 
comunica com o seu cliente. 



Mas atenção: não copie a descrição de produto do seu fornecedor. Termos técnicos demais por 
vezes afastam o desejo de compra. Atraia o consumidor utilizando informações relevantes e de 
quebra melhore o tráfego da sua loja com um bom SEO. 

CONFIGURAÇÃO DE FRETE 05.

Esse é um item que merece máxima atenção durante a Black Friday. Para não errar no frete 
oferecido e queimar sua loja com o cliente, fique atento ao peso e dimensões do produto. Ambos 
refletem no cálculo do frete e devem sempre serem o mais próximo da realidade. 

A sua loja Tray está possui integração com os Correios, mas isso não impede a configuração de 
tabelas próprias ou até mesmo utilizar tabelas personalizadas de transportadoras. Basta 
cadastrá-las na plataforma, ou utilizar integrações disponíveis de parceiros. Para saber mais 
sobre CLIQUE AQUI.  



CONFIGURAÇÕES DE PAGAMENTO 06.

Parte da experiência de compra se concentra no momento de pagar pelo produto que se 
adquiriu. Por isso, as formas de pagamento precisam operar sem problemas e estarem alinhadas 
com as demais configurações da loja e dos intermediadores de pagamentos. 

Para evitar situações desagradáveis com o cliente, disponibilize mais de uma forma de 
pagamento na sua loja virtual. Em caso de instabilidade, seu cliente não encontrará dificuldades 
em finalizar o pedido. 

É importante lembrar: valide as configurações de juros e descontos nas formas de pagamento 
tanto no ambiente administrativo da Tray, quanto no intermediador utilizado. 
Para saber mais sobre as configurações de pagamento da sua loja, CLIQUE AQUI.



CUPOM DE DESCONTO E PROMOÇÃO 07.

Black Friday e Desconto são sinônimos, disso ninguém têm dúvida, mas não crie falsas 
promoções – pega mal...
Utilize o recurso do Cupom de Desconto disponível na plataforma com o intuito de oferecer algo 
de real valor ao seu cliente e que beneficie seu negócio. Tem produto parado em estoque? 
Ofereça um desconto atrativo nele, por exemplo.

https://atendimento.tray.com.br/hc/pt-br/articles/235035728-Cupom-de-Desconto) 

E-MAIL MARKETING08.

Quanto mais cedo você preparar suas campanhas de e-mail para essa Black Friday, melhor! Essa 
é uma ferramenta poderosa para engajar sua base de clientes, gerando novas vendas para você. 

08.



Crie campanhas segmentadas pelos interesses dos seus clientes e foque nos produtos que 
possuem mais apelo comercial. Mostre suas vantagens e ofereça desconto reais para aquisição. 
Para configurar seu e-mail marketing da Tray, CLIQUE AQUI.

DICA BÔNUS! PRÁTICAS PARA A
EVOLUÇÃO DO SEU E-COMMERCE 

      CRIE UM BLOG

Se você ainda não criou um blog, aproveite a oportunidade. Essa ferramenta pode render 

melhores posições nos buscadores e favorecer suas vendas. Além de eficiente, blogs são 

uma estratégia de divulgação simples e barata, capaz de gerar muito tráfego para o seu 

e-commerce. 
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      REDES SOCIAIS

Durante a Black Friday, utilize as redes sociais para divulgar suas promoções e levar seus 

seguidores para a loja virtual. Publicações com links e conteúdos promocionais, por 

exemplo, atraem o usuário e aumentam a chance de conversão. 

Mas atenção: nada de SPAM, ok?

Muitas, mas muitas vendas para você
nessa Black Friday!  

02.



# F E C H A D O C O M O C L I E N T E


