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Будьте в курсі найважливіших сезонних шопінг-

дат у 2022 році з нашим БЕЗКОШТОВНИМ
eCommerce календарем!

eCommerce Календар



СІЧЕНЬ

До Дня бабака 1 
місяць!
Заплануйте продажі 
заздалегідь.

Хвилюєтеся щодо 2022 
року?
Дізнайтеся про 
найважливіші шопінг-
дати цього року.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

День Aвстралії
Австралія
День Pеспубліки
Індія

День повноліття 
Японія 
Запасіться святковим 
одягом і косметичними 
товарами.

Новий рік
Міжнародний

Православне Різдво
Релігійний                          

До азійського Нового 
року лише місяць!
Почніть планувати свої 
акції вже сьогодні!

День Мартіна Лютера Кінга 
США 
Відсвяткуйте цей день з 
патріотизмом і повагою

  Топ-порада:
У січні клієнти 
найчастіше повертають 
товари, тож 
переконайтеся, що 
маєте прозору політику 
повернення.

Суперкубок вже за 
тиждень! 
5 ідей крутих акцій 
для вашого онлайн-
магазину.

Запросіть своїх 
австралійських клієнтів 
зробити покупки в День 
Австралії!
Австралія займає 10-е 
місце за обсягом продажів 
eCommerce в світі.

Новий рік – новий 
розпродаж 
10 ідей для запуску 
кампанії в січні цього 
року.

Ви знали? 
Все більше споживачів 
здійснюють покупки в 
Інтернеті, і до 2022 року 
покупців в інтернеті 
буде більше, ніж 2 
мільярди!” 

Кохання вже МАЙЖЕ у 
повітрі!
10 стратегій, 
що допоможуть 
підготуватися до Дня 
закоханих.

https://apsis.com/blog/6-e-commerce-tips-survive-dark-days-january
https://www.godaddy.com/garage/5-super-bowl-promotions-to-help-your-small-business/
https://www.transdirect.com.au/blog/aus-ecommerce-stats
https://ecommercetrainingacademy.com/marketing-campaign-ideas-for-january/
https://sleeknote.com/blog/e-commerce-statistics
https://www.yotpo.com/blog/best-valentines-day-marketing-campaigns/


ЛЮТИЙ
Продаєте спортивні 
товари? 
Суперкубок вже за 
тиждень – саме час 
рекламувати футбольні 
пропозиції!

Час романтики!
До Дня святого Валентина 
залишилося менше ніж 2 
тижні. Заплануйте свої акції 
зараз!

День Бабака
США

Китайський Hовий рік
Міжнародний
В’єтнамський Hовий рік                 
В’єтнам

Суперкубок НФЛ
США

День святого Валентина
Міжнародний 

День президента
США

Висловіть свою 
підтримку лідерам 
Америки!
До Дня президента 
проведіть акції, email-
кампанії тощо 

Отримайте максимум від 
Дня Валентина!  
Відкрийте для себе 12 
кроків для збільшення 
продажів в iнтернеті.

Все, що нам потрібно -
це кохання. Дізнайтеся 
про 4 кроки до створення 
листівок до Дня 
cвятого Валентина, які 
сподобаються вашим 
клієнтам.

  Топ-порада:
Час позбутися зимових 
товарів. Розмістіть 
ці товари у розділі  
Clearance та рекламуйте 
зимовий розпродаж.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://www.justuno.com/blog/presidents-day-guide-make-a-splash-win-over-customers-and-get-rid-of-old-inventory/
https://www.lightspeedhq.com/blog/valentines-day-sales/
https://esputnik.com/en/blog/valentines-day-email-marketing-strategy-tips
https://neilpatel.com/blog/after-the-holiday-spike/


БЕРЕЗЕНЬ

Перехід на літній час 
США

День праці
Австралія, штат Вікторія 

Марді Гра 
США

Попільна середа
Релігійний                           

Міжнародний жіночий 
день
Міжнародний

Всесвітній день води                 
Міжнародний

День святого Патрика 
Міжнародний

Холі                    
Індія

Хапайте горщик із 
золотом! Нагадайте своїм 
клієнтам про останні 
години акції на День 
святого Патрика 

Запропонуйте 
своїм покупцям 
у Великобританії 
спеціальні пропозиції для 
ідеального подарунку до 
майбутнього Дня матері!

Весняна лихоманка
Відчуваєте запах квітів? 
Привітайте весну, 
розпочавши кампанію 
“Hello, весна – hello, 
розпродаж!”.

Перший день весни 
Північна півкуля 

День матері 
Великобританія

Щастить?
Ось 7 вдалих порад, 
які допоможуть вам 
продавати більше в цей 
День Святого Патрика

Скоро Міжнародний 
жіночий день!
12 ідей маркетингової 
кампанії до Міжнародного 
жіночого дня!

  Топ-порада: 
Використовуйте чат у 
вашому онлайн-магазині, 
аби допомогти клієнтам 
швидше прийняти 
рішення

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://blog.payoneer.com/e-sellers/industry-tips-sellers/7-lucky-tips-sell-st-patricks-day/
https://socital.com/resources/12-marketing-campaign-ideas-for-international-womens-day/
https://www.optimonk.com/10-timeless-ecommerce-tips/


КВІТЕНЬ

Вербна неділя 
Релігійний                          

Національний день 
домашніх тварин
США

День сміху 
Міжнародний

Песах
Релігійний                          
Страсна п’ятниця 
Релігійний                                          

День Землі
США

Початок 3олотого тижня
Японія
День посадки дерев  
Сша

Початок фестивалю 
Cонгкран 
Таїланд

Великдень (католицький)       
Релігійний                          

Великдень 
(православний)
Релігійний                          

Світлий понеділок      
Релігійний                          

День АНЗАК 
Австралія

Привітайте наших 
пухнастих друзів! 
Знижки до 
Національного дня 
домашніх тварин - вже 
скоро!

  Топ-порада: 
інвестуйте в A/B тестування 
та інструменти взаємодії 
з користувачем, щоб 
покращити якість 
оформлення замовлень 
ваших клієнтів

Пам’ятайте про маму! 
До Дня матері в США 
залишилося менш ніж 
два тижні. Ви готові?

Ви можете змінити світ!
До Дня Землі 
запропонуйте покупцям 
екологічну доставку та 
перейдіть на eco-friendly 
упаковку.

Хочете більше продажів 
цього Великодня? 
Спробуйте наші поради 
для збільшення конверсії 
вашого магазину!

Час весняного 
прибирання! 
Дізнайтеся про 4 поради, 
щоб позбутися пилу та 
збільшити продажі!

Початок Pамадану
Релігійний                                                    

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://ecommerce-platforms.com/articles/50-unbeatable-ecommerce-marketing-tips
https://tinwaredirect.com/blogs/tips-advice/switch-to-sustainable-packaging-for-earth-day
https://www.sellryt.com/outsourcing/7-tips-to-boost-your-e-commerce-sales-this-easter/
https://blog.payoneer.com/e-sellers/industry-tips-sellers/spring-clean-ecommerce-business/


ТРАВЕНЬ
Час фестивалити! 
Запасіться святковим 
одягом та аксесуарами 
для Сінко де Майо.

Не забувайте про 
французьких мам!
Наближається День матері 
у Франції – це чудова 
можливість орієнтуватися 
на французьких покупців.

Наближається День 
пам’яті,  
тож саме час запастися 
американськими 
прапорами, одягом та 
аксесуарами.

Міжнародний день сім’ї

Рамазан-байрам 
Релігійний                                                    

Сінко де Майо 
Мексика/США
Кінець 3олотого тижня 
Японія

День пам’яті
США

День матері 
Франція 
День Києва 
Україна

День матері
США

  Топ-порада: 
Середній показник товарів, 
залишених у кошику - 70%. 
Зробіть процес оплати 
зручним для покупців та 
надсилайте їм персональні 
листи

Ще не пізно!
Дізнайтеся, як запустити 
flash-розпродаж зі  
зворотним відліком до 
Дня матері.

Збільште продажі цього 
Дня пам’яті!
Перегляньте ці 5 ідей 
швидкого маркетингу, 
щоб збільшити продажі.

Підготуйте гід по 
подарунках до Дня 
матері! 
Дізнайтесь, як ви можете 
допомогти своїм клієнтам 
придбати ідеальний 
подарунок.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

Кінець Рамадану 
Релігійний                                                    

https://sleeknote.com/blog/cart-abandonment-statistics
https://www.wix.com/blog/ecommerce/2021/04/prepare-online-store-for-mothers-day
https://smsbump.com/blogs/boost-memorial-day-sales
https://www.vendhq.com/blog/mothers-day-ideas-implement-retail-business/


ЧЕРВЕНЬ

День незалежності         
Філіппіни
День народження королеви
Міжнародний

Літнє сонцестояння 
Південна  півкуля
Зимове сонцестояння
Південна  півкуля

День свободи
США
День батька
США

Свято човнів-драконів 
Китай

День шопінгу на JD 
Китай

День Kвінсленду
Штат Квінсленд, Австралія
День Західної Австралії
Західна Австралія
День народження Агонга
Малайзія

Готуйте феєрверки!
4 липня не за горами. 
Ваш магазин вже 
виглядає святково?

Перший день літа вже 
на порозі. Ваш онлайн-
магазин вже виглядає 
по-літньому?

  Топ-порада: 
33% одержувачів 
відкривають електронні 
листи виключно залежно 
від назви. Ось 30 
тематичних заголовків 
листів до Дня батька, які ви 
маєте спробувати!

Цього літа буде 
спекотно… завдяки вашим 
гарячим розпродажам! 
Перегляньте 9 способів 
подолати спеку за 
допомогою цих 
маркетингових ідей.

Привітайте татусів! 
Почніть свої рекламні 
кампанії завчасно та 
дізнайтеся про способи 
збільшення продажів.

До Amazon Prime Day – 
майже місяць!  
Дізнайтеся, як 
заздалегідь підвищити 
свій рейтинг Amazon.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://www.business2community.com/email-marketing/30-effective-fathers-day-email-subject-lines-01849724
https://blog.payoneer.com/e-sellers/industry-tips-sellers/9-tips-increase-sales-summer/
https://www.moneris.com/en/Insights/Posts/Growth-Strategy/10-Tips-to-Boost-Your-Online-Sales-for-Fathers-Day
https://blog.viral-launch.com/tips-for-selling-on-amazon/how-to-prepare-for-prime-day/


ЛИПЕНЬ

Національний день 
морозива
США
День конституції
Корея

Міжнародний день 
турботи про себе 
Міжнародний

Amazon Prime Day 
Міжнародний

День незалежності
США

День Канади 
Канада

Мусульманський Новий 
рік 
Релігійний                          

Ейдуль Адха
Філіппіни 

Всесвітній день шоколаду
Міжнародний
Харі Рая Хаджі 
Малайзія

День взяття Бастилії 
Франція
День буддистського посту 
Таїланд

Шоколад робить все 
краще. Запропонуйте 
своїм покупцям шоколадні 
подарункові коробки, щоб 
відсвяткувати солодку 
подію!

Піклуйтеся про себе!
Розпочніть оздоровчу 
кампанію та рекламуйте 
супутні товари 
протягом вихідних.

Відкрийте для себе 
ці заголовки для 
листів, які допоможуть 
продавати більше.

Готові до Prime Day?
Ось 8 порад для 
найкрутішого Prime 
Day! 

  Топ-порада: 
американські споживачі 
витрачають понад 6 
мільярдів доларів на їжу 4 
липня. Збільште продажі, 
пропонуючи знижки на 
продукти харчування.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

Міжнародний день 
дружби
Міжнародний

https://blog.hive.co/4th-of-july-email-subject-lines-to-sell-more/#
https://blog.edesk.com/resources/amazon-prime-day/
https://www.namogoo.com/blog/holiday-seasonal/4th-of-july-marketing-shopping-trends-2021-guide/


СЕРПЕНЬ

День незалежності
Корея
День незалежності
Індія

День незалежності
Indonesia

Національний день героїв 
Філіппіни  

День незалежності 
Mалайзії
Малайзія

День святого Валентина 
Китай

Міжнародний день пива
Міжнародний

Покажіть любов своїм 
китайським покупцям! 
Почніть розпродаж для 
всіх закоханих у Китаї.

Привітайте Корею, 
Індію та Індонезію!
Усі 3 країни святкують 
свою незалежність, тому 
розпочніть акції для 
місцевих покупців.

Не забувайте про 
День праці!
Тут ви знайдете 7 
маркетингових ідей, які 
допоможуть збільшити 
продажі у День праці (5 
вересня)

  Топ-порада: 
70% компаній в інтернеті 
не мають CTA на своїй 
домашній сторінці. 
Інвестуйте у помітну 
CTA.

Відкрийте для себе 16 
стратегій від лідерів 
eCommerce маркетингу 
щодо збільшення 
продажів!

Запропонуйте 
австралійцям ідеальний 
подарунок для тата!
5 ідей подарунків на 
День батька (4 вересня), 
які сподобаються вашим 
австралійським клієнтам.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://sleeknote.com/blog/labor-day-marketing-ideas
https://www.quicksprout.com/best-practices-for-running-a-successful-ecommerce-website/
https://www.attentivemobile.com/blog/16-back-to-school-strategies-from-e-commerce-marketing-leaders
https://blog.payoneer.com/e-sellers/industry-tips-sellers/best-australian-fathers-day-gifts/


День батька
Австралія

Єврейський Новий рік 
Релігійний                          

День Малайзії 
Малайзія

Чхусок (корейський День 
подяки)
Корея
Свято середини осені
В’єтнам

День незалежності 
В’єтнаму 
В’єтнам

Міжнародний день 
грамотності
Міжнародний

Початок Октоберфесту
Німеччина

День праці
США

Будьмо!
Октоберфест вже скоро, 
а отже час запастись 
костюмами, прикрасами 
та товарами для вечірок.

До Хелловіну всього 
місяць!
Почніть запасатися 
святковими костюмами 
заздалегідь.

  Топ-порада: 
Хочете збільшити 
присутність свого 
бренду на Amazon? 5 
порад від платформи 
для оптимізації реклами 
Teikametrics.

Перший день осені - 
наступного тижня!
Ось 3 стратегії, які 
слід реалізувати для 
успішного сезону.

Вже час для Хоу, Хоу, 
Хоу? Отримайте поради 
експертів від онлайн-
платформи Joom, як 
підготуватися до свят 
раніше!

Готові до Дня праці?
Відкрийте для себе 
різні теми, які можна 
додати до своєї 
маркетингової кампанії 
в останній момент.

Всім щасливої осені!
Відкрийте для себе 
найбільш продавані 
продукти, які допоможуть 
збільшити продажі цього 
сезону.

ВЕРЕСЕНЬ
Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

Перший день осені
Північна півкуля

https://blog.payoneer.com/e-sellers/industry-tips-sellers/the-best-5-tips-to-boost-your-brand-presence-on-amazon/
https://www.unific.com/blog/abandoned-cart-coupon-code-ideas-customer-winback-0
https://blog.payoneer.com/e-sellers/industry-tips-sellers/preparing-your-business-holidays/
https://www.unisender.com/en/blog/labor-day-emails/
https://blog.payoneer.com/e-sellers/marketing-promotions/boost-sales-with-fall-themes/


ЖОВТЕНЬ

Ґанді-Джаянті 
Індія

День захисників і 
захисниць України
Україна

День Колумба 
США
Всесвітній день 
психічного здоров’я
Міжнародний

Національний день 
розповсюдження 
інформації про кенгуру 
Австралія
Дівалі 
Індія

Наближається День 
психічного здоров’я!   
Покажіть своїм клієнтам, 
що психічне здоров’я 
має важливе значення, 
продаючи товари для 
догляду за собою.             

День холостяків у Китаї - 
за 1 місяць!
Дізнайтесь, чому це 
одна з найбільших 
можливістей для 
роздрібної торгівлі на 

1 місяць до Дня 
подяки, Чорної п’ятниці та 
Кіберпонеділка! Споживачі 
роблять покупки завчасно і 
витрачають щороку більше. 
Ось чому ви маєте бути 
готові заздалегідь!

Готуєтесь до Дня 
Колумба?
Ось 8 шаблонів 
email-маркетингу, які 
допоможуть вам з 
акціями.

  Топ-порада: 
Наближається святковий 
сезон. Саме час удосконалити 
свої PPC-кампанії на Amazon 
PPC. У нашій електронній 
книзі ви знайдете найкращі 
стратегії успішної реклами на 
Amazon!

Ваш магазин 
достатньо моторошний?    
Ось 7 стрррашенно 
класних маркетингових 
ідей, які ви можете 
реалізувати, щоб цей 
Хелловін пройшов успішно!

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

Хелловін    
Міжнародний

https://www.mention-me.com/blog/why-chinese-singles-day-represents-massive-retail-opportunity
https://www.shopkick.com/partners/blog/ho-ho-holiday-already
https://email.uplers.com/blog/columbus-day-email-templates/
https://www.payoneer.com/resources/an-expert-guide-to-amazon-advertising-strategies/
https://beeketing.com/blog/halloween-marketing-ideas/


ЛИСТОПАД
  Топ-порада: 

Онлайн-продажі на Чорну 
п’ятницю перевищують 
10 мільярдів доларів! 
Обов’язково протестуйте 
свій сайт і оптимізуйте його 
для мобільних покупців.

БІльше, ще більше! 
Підвищте свою 
маркетингову email-
кампанію до Дня подяки 
за допомогою цих 
святкових тем.

Величезні покупки в 
інтернеті! Очікується, що 
до 2022 року обсяг покупок 
eCommerce досягне 1 
трильйона доларів США. 
Дізнайтесь, як COVID-19 
буде далі впливати на ваших 
покупців.

Ви вже готові до Дня 
холостяків (11.11)?
Підготуйте свій магазин до 
найбільшої у світі торгової 
події за допомогою цих 
порад.

Час пішов! День 
холостяків у Китаї 
розпочинається за 2 дні. 
Запустіть 48-годинний 
зворотний відлік, щоб 
заохотити клієнтів 
зробити покупки вчасно.

Перетворіть 
Кіберпонеділок на 
Кібертиждень! 
Проводьте знижки та 
акції протягом усього 
тижня.

День подяки за 
працю          
Японія

День незалежності
Філіппіни

День культури
Японія

Всесвітній день доброти 
Міжнародний

Кіберпонеділок 
Міжнародний

Чорна п’ятниця
Міжнародний

Всесвітній день чоловіків
Міжнародний

Субота малого 
бізнесу
США

День подяки
США

День ветеранів
США 
День холостяків
Китай

День усіх святих 
Релігійний                          

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://www.pure360.com/10-tips-to-a-successful-black-friday-2021/
https://ecommercetrainingacademy.com/thanksgiving-email-subject-lines/
https://techcrunch.com/2021/03/15/u-s-e-commerce-on-track-for-its-first-1-trillion-year-by-2022-due-to-lasting-pandemic-impacts/
https://www.apptus.com/guides/singles-day-checklist/


ГРУДЕНЬ 

Початок Хануки 
Релігійний                          
День безкоштовної 
доставки
Міжнародний

Різдво
Релігійний                          

Святвечір
Релігійний                          

Новорічна ніч 
Міжнародний

Зелений понеділок  
США

Зимове сонцестояння
Північна півкуля

День Рісаля 
Філіппіни

День конституції
Таїланд

День подарунків
У багатьох країнах

  Топ-порада: 
споживачі будуть робити покупки 
аж до Різдва, і 85% шукають 
безкоштовну доставку, тому 
запропонуйте їм позитивний 
досвід, який вони не забудуть!

Запаліть менору ... 
розпродажем!
Наступного тижня 
починається Ханука, тож 
подумайте про початок 
святкування знижками на 
8 днів.

Не забувайте про 
покупців, які роблять 
замовлення в останню 
хвилину! Запустіть кампанію 
за кілька днів до свята, щоб 
переконатися, що жоден 
відвідувач не піде без покупки.

2023 вже на порозі! 
Оновіть сайт магазину 
до Нового року та 
використовуйте таймер 
зворотного відліку 
для просування своїх 
пропозицій.

Ваш магазин зручний 
для мобільних 
пристроїв? 
Майже 50% святкових 
продажів надходять з 
мобільних пристроїв.

Чуєте, як дзвоники 
дзвенять? Якщо ви 
думаєте, що святкові 
покупки закінчилися 
у Кібернеділок, то все 
тільки починається…
привіт, зима!   

Зима наближається!  
Не знаєте, які товари 
продавати цього сезону? 
Ось найкращі товари що 
збільшать ваші продажі.

У ці вихідні — День 
безкоштовної доставки! 
Запропонуйте своїм покупцям 
безкоштовну доставку без 
мінімальних витрат! Кому б це 
не сподобалось?

Щасливого Різдва! 
Заведіть годинник 
і повідомте своїм 
покупцям, що Різдво 
вже майже тут. Почніть 
великий цілодобовий 
розпродаж.

Курс на Зелений 
понеділок! Це третій 
найкращий день для покупок 
в інтернеті  — запустіть 
цілодобовий розпродаж, 
щоб спонукати своїх клієнтів 
продовжувати покупки.

Неділя Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота

https://financesonline.com/christmas-shopping-statistics/
https://www.sellbrite.com/blog/5-last-minute-marketing-ideas-to-boost-holiday-sales/
https://www.salecycle.com/blog/strategies/countdown-timers-can-used-drive-ecommerce-sales/
https://www.the-future-of-commerce.com/2020/12/14/2020-holiday-e-commerce-stats/
https://www.the-future-of-commerce.com/2020/12/14/2020-holiday-e-commerce-stats/
https://www.oberlo.com/blog/best-dropshipping-products-to-sell-in-winter
https://blog.shift4shop.com/what-is-green-monday


Я маркетплейс

Дізнатися більше

Я продавець

Підписатися

Disclaimer 
Any and all content provided in this calendar in relation to our services or otherwise, 
including links to other websites is provided for information purposes only and does not 
constitute advice, recommendation or support of such content or website. 

Спілкуйтеся зі споживачами на провідних 
світових онлайн-майданчиках, одночасно 
отримуючи оплату від усіх ваших 

Сплачуйте ПДВ прямо зі 
свого аккаунта Payoneer.

Легкий доступ до доходів в місцевій 
валюті за низькими ставками. Додаткові 
знижки для крупних продавців.

Отримайте доступ до оборотного 
капіталу для розширення бізнесу.

Приймайте і робіть платежі в декількох 
валютах за допомогою простого та 
економічного рішення.

Насолоджуйтесь спеціалізованою 
локальною підтримкою по всьому світу 
на декількох мовах у будь-який час.

Платіть своїм постачальникам послуг 
прямо зі свого аккаунта, незалежно від 
того, чи є у них аккаунт Payoneer.

Які переваги Payoneer?

Приймайте платежі від світових маркетплейсів цілий рік.
Payoneer - це провідна світова платформа для транскордонних платежів, яка розширює можливості 

глобальної електронноїкомерції, об’єднуючи бізнес, професіоналів, країни і валюти.

https://www.payoneer.com/enterprise/
https://www.payoneer.com/enterprise/
https://www.payoneer.com/industries/online-sellers/
https://www.payoneer.com/industries/online-sellers/

