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GUIA DA VINTED PARA OS MELHORES PRESENTESGUIA DA VINTED PARA OS MELHORES PRESENTES

Com a chegada da época festiva, a Vinted desa�a-te a escolher artigos em segunda mão. NãoCom a chegada da época festiva, a Vinted desa�a-te a escolher artigos em segunda mão. Não

apenas para os out�ts festivos durante jantares e festas de Ano Novo, mas também para presentes.apenas para os out�ts festivos durante jantares e festas de Ano Novo, mas também para presentes.

Com dicas, inspiração e com a ajuda do Guia de Presentes em segunda mão da Vinted, vais �carCom dicas, inspiração e com a ajuda do Guia de Presentes em segunda mão da Vinted, vais �car

surpreendido com o quão bené�co e fácil é optar por uma época festiva consciente. Spoiler: podessurpreendido com o quão bené�co e fácil é optar por uma época festiva consciente. Spoiler: podes

poupar dinheiro!poupar dinheiro!

Comprar e vender roupa em segunda mão tornou-se muito popular nos últimos anos. Com mais deComprar e vender roupa em segunda mão tornou-se muito popular nos últimos anos. Com mais de

50 milhões de membros em todo o mundo, a Vinted mostrou que a roupa em segunda mão pode50 milhões de membros em todo o mundo, a Vinted mostrou que a roupa em segunda mão pode

ser uma escolha aspiracional para qualquer um. Cada vez mais pessoas percebem que comprarser uma escolha aspiracional para qualquer um. Cada vez mais pessoas percebem que comprar

produtos em segunda mão não é só amigo da nossa carteira, mas com a variedade de estilosprodutos em segunda mão não é só amigo da nossa carteira, mas com a variedade de estilos

disponíveis, torna-se numa forma inteligente de comprar, ao mesmo tempo que oferece uma formadisponíveis, torna-se numa forma inteligente de comprar, ao mesmo tempo que oferece uma forma

mais responsável de consumo.mais responsável de consumo.

Segunda mão não quer dizer segunda escolha Segunda mão não quer dizer segunda escolha 

Alguma vez pensaste em oferecer presentes em segunda mão? Oferecer produtos em segunda mãoAlguma vez pensaste em oferecer presentes em segunda mão? Oferecer produtos em segunda mão

ainda é algo muito estigmatizado.ainda é algo muito estigmatizado.

Segunda mão não quer dizer segunda escolha ou velho e é importante lembrar que isto tambémSegunda mão não quer dizer segunda escolha ou velho e é importante lembrar que isto também

conta para presentes. Existem muitas ideias de presentes e artigos valiosos que trazem com elesconta para presentes. Existem muitas ideias de presentes e artigos valiosos que trazem com eles

histórias bonitas que estão à espera de um novo dono que �cará encantado por os receber.  Optarhistórias bonitas que estão à espera de um novo dono que �cará encantado por os receber.  Optar

por um artigo em segunda mão não diminui o espírito de oferecer, aliás se for bem feito, na verdadepor um artigo em segunda mão não diminui o espírito de oferecer, aliás se for bem feito, na verdade

até pode ser mais signi�cativo, por ser mais do que entrar numa loja e escolher o que estáaté pode ser mais signi�cativo, por ser mais do que entrar numa loja e escolher o que está

disponível.disponível.

Com a segunda mão podemos ir à procura do especí�co, daquela peça que já não se encontra àCom a segunda mão podemos ir à procura do especí�co, daquela peça que já não se encontra à

venda ou daqueles óculos vintage que aquela pessoa especial tanto queria.venda ou daqueles óculos vintage que aquela pessoa especial tanto queria.

Guia de PresentesGuia de Presentes

A Vinted oferece uma variedade de opções exclusivas de decoração de casa, livros, brinquedos deA Vinted oferece uma variedade de opções exclusivas de decoração de casa, livros, brinquedos de

crianças, sapatos, acessórios e roupa em todos os tipos de cores, tamanhos e estilos. Mesmo que acrianças, sapatos, acessórios e roupa em todos os tipos de cores, tamanhos e estilos. Mesmo que a

roupa em segunda mão não seja a primeira opção a ser considerada para presentes, esta categoriaroupa em segunda mão não seja a primeira opção a ser considerada para presentes, esta categoria

oferece uma gama de opções ampla.oferece uma gama de opções ampla.

A Vinted tem mais de 760.000 relógios em segunda mão e 1,4 milhões de lençosA Vinted tem mais de 760.000 relógios em segunda mão e 1,4 milhões de lenços dentro da categoria dentro da categoria

de acessórios em saldos para homem e mulher em de acessórios em saldos para homem e mulher em Vinted.ptVinted.pt, ligada à comunidade Espanhola e, ligada à comunidade Espanhola e

Francesa. Podes também encontrar muitas joias e outros acessórios de moda.Francesa. Podes também encontrar muitas joias e outros acessórios de moda.

Isto quer dizer que tu podes comprar presentes em segunda mão para todos; amigos e família,Isto quer dizer que tu podes comprar presentes em segunda mão para todos; amigos e família,

namorados/as, crianças e colegas. Até para o amigo secreto, os produtos em segunda mão sãonamorados/as, crianças e colegas. Até para o amigo secreto, os produtos em segunda mão são

uma ótima forma de encontrar produtos por um preço baixo. Não precisas de esperar pelos saldosuma ótima forma de encontrar produtos por um preço baixo. Não precisas de esperar pelos saldos

das lojas… E quem sabe, até podes encorajar as pessoas a fazer pequenas escolhas para umadas lojas… E quem sabe, até podes encorajar as pessoas a fazer pequenas escolhas para uma

economia mais circular e partilhada.economia mais circular e partilhada.

Embrulhar os teus presentesEmbrulhar os teus presentes

Sabias que no Reino Unido são utilizadas até 300.000 toneladas de cartão durante a época festiva?Sabias que no Reino Unido são utilizadas até 300.000 toneladas de cartão durante a época festiva?

Para tornar isto mais visual – de acordo com uma pesquisa realizada pela  Para tornar isto mais visual – de acordo com uma pesquisa realizada pela  WRAPWRAP seria o su�ciente seria o su�ciente

para embrulhar o Big Ben quase 260.000 vezes.para embrulhar o Big Ben quase 260.000 vezes.

Este ano, reconsidera o uso do clássico papel de embrulho, sê criativo e procura ideias alternativasEste ano, reconsidera o uso do clássico papel de embrulho, sê criativo e procura ideias alternativas

de embrulhos que possam ser reutilizados ou reciclados! A Vinted recolheu algumas formasde embrulhos que possam ser reutilizados ou reciclados! A Vinted recolheu algumas formas

sustentáveis para embrulhares os teus presentes, tais como:sustentáveis para embrulhares os teus presentes, tais como:

(Re)Utiliza o que já tens em casa:(Re)Utiliza o que já tens em casa: em vez de ires comprar papel embrulho, cartões, laços, em vez de ires comprar papel embrulho, cartões, laços,

começa por organizar o que já tens. Vais �car impressionado com o que podes encontrar. Ecomeça por organizar o que já tens. Vais �car impressionado com o que podes encontrar. E

que tal um jornal velho que tem estado pousado já há bastante tempo? Aquela revista que jáque tal um jornal velho que tem estado pousado já há bastante tempo? Aquela revista que já

não sabes o que fazer com ela? Ou aquele cordão de linho que compraste para decorar a tuanão sabes o que fazer com ela? Ou aquele cordão de linho que compraste para decorar a tua

casa? Todos os materiais podem ser usados para um tipo de embrulho mágico.casa? Todos os materiais podem ser usados para um tipo de embrulho mágico.

Existe mais do que papel:Existe mais do que papel: Sobras de tecido, toalhas de chá e lenços de seda podem ser Sobras de tecido, toalhas de chá e lenços de seda podem ser

usados em vez do papel de embrulho tradicional. Basta amarrá-los com �ta ou um cordão.usados em vez do papel de embrulho tradicional. Basta amarrá-los com �ta ou um cordão.

Além disso, quem recebe pode �car com o material como bónus do presente.Além disso, quem recebe pode �car com o material como bónus do presente.

Sê criativo: Sê criativo: Um presente começa com o embrulho, uma vez que é a primeira coisa que se vê!Um presente começa com o embrulho, uma vez que é a primeira coisa que se vê!

O papel de embrulho comum não é necessariamente a melhor opção estética. Existem váriasO papel de embrulho comum não é necessariamente a melhor opção estética. Existem várias

maneiras de ser criativo com o embrulho dos presentes. Podes criar a tua própria colagem demaneiras de ser criativo com o embrulho dos presentes. Podes criar a tua própria colagem de

diferentes tipos de revistas, jornais, e até de materiais reciclados que dão uma sensação maisdiferentes tipos de revistas, jornais, e até de materiais reciclados que dão uma sensação mais

“crua” ao presente.“crua” ao presente.

Dicas FinaisDicas Finais

Pronto para um desa�o de presente em segunda mão? Tem em consideração estas dicas da VintedPronto para um desa�o de presente em segunda mão? Tem em consideração estas dicas da Vinted

e não terás problemas.e não terás problemas.

Sê consciente no tempoSê consciente no tempo

Começa por procurar presentes com tempo su�ciente para conseguires encontrar aquela peçaComeça por procurar presentes com tempo su�ciente para conseguires encontrar aquela peça

única. Na Vinted nunca é demasiado cedo para encontrar uma pechincha, portanto, não é precisoúnica. Na Vinted nunca é demasiado cedo para encontrar uma pechincha, portanto, não é preciso

esperares pelos saldos de �nal do ano das lojas. Mas quando começas a tua procura pelosesperares pelos saldos de �nal do ano das lojas. Mas quando começas a tua procura pelos

melhores presentes do ano no início de novembro, isto também signi�ca que não existirão as �lasmelhores presentes do ano no início de novembro, isto também signi�ca que não existirão as �las

stressantes das lojas com os outros compradores de última hora.stressantes das lojas com os outros compradores de última hora.

Guarda e Partilha a tua “Lista de Desejos”Guarda e Partilha a tua “Lista de Desejos”

Não �ques com medo de perguntar às pessoas de quem mais gostas se elas têm pedidosNão �ques com medo de perguntar às pessoas de quem mais gostas se elas têm pedidos

especiais, desta maneira prevines-te de oferecer presentes que nunca serão usados. Podes tambémespeciais, desta maneira prevines-te de oferecer presentes que nunca serão usados. Podes também

criar uma lista e guardar ideias que tenhas tido durante o ano, assim não te esqueces do quecriar uma lista e guardar ideias que tenhas tido durante o ano, assim não te esqueces do que

querem até o momento chegar. Isto também ao contrário: podes partilhar que este ano só queresquerem até o momento chegar. Isto também ao contrário: podes partilhar que este ano só queres

receber presentes em segunda-mão, diz-lhes quais são os teus produtos favoritos na Vinted ereceber presentes em segunda-mão, diz-lhes quais são os teus produtos favoritos na Vinted e

partilha o teu guia de presentes em segunda mão, ajudando-os a começar.  partilha o teu guia de presentes em segunda mão, ajudando-os a começar.  

Mantém o contato com o vendedorMantém o contato com o vendedor

Sente-te à vontade para estar em contacto com o vendedor da Vinted e pergunta se existe algumaSente-te à vontade para estar em contacto com o vendedor da Vinted e pergunta se existe alguma

história por detrás do produto que eles vendem. Nunca sabes que tipo de impacto, ou memóriashistória por detrás do produto que eles vendem. Nunca sabes que tipo de impacto, ou memórias

um artigo pode ter tido numa pessoa. Isto pode ser uma história memorável para partilhar. Porum artigo pode ter tido numa pessoa. Isto pode ser uma história memorável para partilhar. Por

exemplo, aquele casaco de ganga vintage que acompanhou o vendedor em muitas viagens e queexemplo, aquele casaco de ganga vintage que acompanhou o vendedor em muitas viagens e que

está agora preparado para uma segunda vida com o seu novo dono! está agora preparado para uma segunda vida com o seu novo dono! 

Dicas bónus de presentes para crianças da Cofundadora da Vinted, Milda Mitkute:Dicas bónus de presentes para crianças da Cofundadora da Vinted, Milda Mitkute:

“Eu tenho quatro �lhos e há imensas coisas que podem ser partilhadas e passadas entre eles. Mas claro, eles“Eu tenho quatro �lhos e há imensas coisas que podem ser partilhadas e passadas entre eles. Mas claro, eles

também adoram ter os seus presentes pessoais no seu aniversário e nas outras ocasiões festivas. O meu �lhotambém adoram ter os seus presentes pessoais no seu aniversário e nas outras ocasiões festivas. O meu �lho

mais velho fez 5 anos, e é o terceiro aniversário que pede às outras crianças e aos pais para lhe ofereceremmais velho fez 5 anos, e é o terceiro aniversário que pede às outras crianças e aos pais para lhe oferecerem

apenas presentes em segunda mão.apenas presentes em segunda mão.

Os “vencedores” de segunda mão são sempre os livros e os brinquedos de construção que consigo encontrarOs “vencedores” de segunda mão são sempre os livros e os brinquedos de construção que consigo encontrar

na Vinted. Os miúdos crescem tão rápido e interessam-se por coisas novas a velocidade surpreendente.na Vinted. Os miúdos crescem tão rápido e interessam-se por coisas novas a velocidade surpreendente.

Procurar presentes em segunda mão é uma ótima opção para aumentar o ciclo de vida dos brinquedos,Procurar presentes em segunda mão é uma ótima opção para aumentar o ciclo de vida dos brinquedos,

minimizando o impacto que têm no ambiente e na carteira.minimizando o impacto que têm no ambiente e na carteira.

É também uma maneira fácil de o tornar verdadeiramente pessoal quando ofereces àqueles de quem maisÉ também uma maneira fácil de o tornar verdadeiramente pessoal quando ofereces àqueles de quem mais

gostas. Por exemplo, uma vez iniciei um “carrossel de livros” onde as crianças trocavam de livros umas comgostas. Por exemplo, uma vez iniciei um “carrossel de livros” onde as crianças trocavam de livros umas com

as outras e deixavam uma mensagem para a próxima criança. Isto ajudou-me também a ensinar-lhes bonsas outras e deixavam uma mensagem para a próxima criança. Isto ajudou-me também a ensinar-lhes bons

hábitos de partilha, a partir de uma idade jovem e de uma forma lúdica.”hábitos de partilha, a partir de uma idade jovem e de uma forma lúdica.” 

Mundo pais & �lhosMundo pais & �lhos
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