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Apa itu Promo  Shopee?

2

Apakah kamu ingin menjangkau lebih banyak pembeli dan meningkatkan penjualanmu? 

Nah, ayo nominasikan produkmu dalam Promo Shopee!

Promo Shopee adalah fitur yang didesain untuk meningkatkan penjualanmu. Dengan 

fitur ini, kamu dapat menominasikan produk jualan untuk bergabung dalam promosi 

Shopee. Promosi ini akan ditampilkan dalam banner Shopee yang ada di halaman utama 

aplikasi kami. Toko dengan produk dan penawaran terbaik akan mendapatkan 

kesempatan lebih besar untuk dipilih. Yuk gabung sekarang!
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Sekilas tentang Promo Shopee
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STEP 1

Login ke 
Shopee

Seller Centre

STEP 3

Pilih
Promo Shopee

untuk bergabung

STEP 5

Tunggu
Proses Pemeriksaan

dan
Persetujuan

STEP 2

Klik
Promosiku

STEP 4

Nominasikan
Produkmu
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Login ke Shopee Seller Centre1
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Login ke Shopee Seller 
Centre dengan
Username dan Password.
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Klik ‘Promosiku’2
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Klik ’Promosiku’.
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Klik tab ‘Promo Shopee’3
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Klik salah satu promosi dalam
tab Akan Datang. Pilihlah promosi yang cocok 
untuk produk kamu. 

Tab Sedang Berjalan berisi seluruh promosi 
yang sedang berlangsung. Produk nominasimu 
yang terpilih kami tampilkan di sini. 

Tab Telah Berakhir berisi seluruh promosi yang 
pernah kamu ikuti dan sudah berakhir. 
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Nominasikan Produkmu4
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1) Pastikan produk kamu memenuhi persyaratan promosi sebelum menominasikan produk  
    tersebut.
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Nominasikan Produkmu4
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2) Centang produk yang ingin kamu 
    nominasikan dan klik Konfirmasi. 
    Hanya produk yang memenuhi syarat  
    untuk promosi ini yang akan 
    ditampilkan.

PROMO SHOPEE



9

Nominasikan Produkmu4

Catatan:
•  Kamu harus mengatur diskon yang ada di dalam kisaran Jumlah Diskon Disetujui.
•  Kamu hanya bisa mengubah harga produk nominasimu sebelum proses pemeriksaan
   dimulai.
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3) Masukkan Harga Sale atau Diskon %. Klik Simpan.

Nominasikan Produkmu4
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Tunggu proses Review dan Persetujuan 5

1) Setelah kamu menominasikan  
    produk, status akan berubah 
    menjadi DALAM 
    PEMERIKSAAN. 

2) Cek kembali setelah masa 
    pemeriksaan berakhir untuk 
    melihat apabila produk 
    nominasimu terpilih!
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SEDANG

DIPROSES

SEDANG

DIPROSES

SEDANG
DIPROSES
Berakhir pada
20 menit 21 detik

DALAM PEMERIKSAAN 

DALAM PEMERIKSAAN 

DALAM PEMERIKSAAN 
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FAQ
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Nominasikan Produkmu

Q: Mengapa saya tidak bisa menambahkan produk ke dalam promo yang ada di tab ‘Akan Datang’?
A: Periksa apakah produkmu masuk dalam 'Kategori Tersedia' untuk setiap promo yang ada di dalam tab

’Akan Datang’.
Q: Saya ingin menawarkan diskon tertentu untuk produk saya. Mengapa saya tidak bisa memasukkan
     diskon tersebut?
A: Pastikan diskon yang ditawarkan masuk dalam 'Jumlah Diskon Disetujui' untuk promo tersebut.
Q: Saya memiliki beberapa variasi untuk produk saya. Dapatkah saya menetapkan diskon % yang  
     berbeda-beda untuk masing-masing varisi?
A: Ya, kamu bisa mengatur harga diskon yang berbeda-beda untuk masing-masing variasi produk.
Q: Kapan saya bisa mengetahui apakah produk nominasi saya terpilih?
A: Kamu bisa memeriksa kembali hasil nominasi produk di fitur Seller Centre ‘Promo Shopee’ setelah

masa pemeriksaan telah berakhir.
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FAQ
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Nominasikan Produkmu

Q: Bisakah saya mengubah produk setelah menominasikan produk saya?
A: Ya, kamu masih bisa mengubah produk selama masa nominasi belum berakhir. Kamu tidak akan bisa 

mengubah produk setelah masa pemeriksaan dimulai. 
Q: Kapan saya dapat mengetahui tahu apakah nominasi saya telah disetujui?
A: Status produk tersebut akan berubah ketika masa pemeriksaan telah berakhir.

Menunggu Proses Pemeriksaan

Q: Bisakah saya mengubah potongan harga untuk produk yang telah saya ajukan ketika dalam masa 
     pemeriksaan?
A: Tidak bisa. Namun apabila kamu berubah pikiran, kamu bisa menghapus produk tersebut walaupun

masih dalam masa pemeriksaan. 
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FAQ
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Kapan Promosi akan Dimulai (Live)

Q: Produk nominasi saya telah lolos tahap pemeriksaan. Dimana saya bisa melihat promo 
     produk saya?
A: Selamat! Kamu bisa melihatnya di banner Shopee yang ada di mall.shopee.co.id dan di halaman   
     utama aplikasi Shopee.
Q: Produk nominasi saya telah lolos tahap pemeriksaan. Apakah saya bisa menominasikan produk 
     yang sama untuk promo yang ada di dalam tab ‘Akan Datang’?
A: Ya, selama masa promo tidak bersamaan dengan promo apapun yang sedang/akan berjalan.
Q: Produk nominasi saya ditolak. Apakah saya bisa menominasikan produk yang sama kembali  
     dengan diskon% yang lebih tinggi?
A: Kamu tidak akan bisa menominasikannya kembali apabila promo sudah ada di dalam
     tab ‘Sedang Berjalan’. Namun, kamu bisa mengajukan produk tersebut kembali untuk promo
     yang ada di dalam tab ‘Akan Datang’.
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FAQ
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Kapan Promosi akan Dimulai (Live)

Q: Saya tidak bisa menemukan produk nominasi saya dalam tab ‘Sedang Berjalan’, padahal promo 
     tersebut sedang berlangsung. Mengapa demikian?
A: Itu artinya produk nominasimu tidak lolos tahap pemeriksaan. Tab ‘Sedang Berjalan’ hanya akan  

menfitur produk nominasimu yang lolos tahap pemeriksaan untuk promo tersebut.
Q: Bisakah saya meminta produk saya untuk ditampilkan di bagian atas koleksi?
A: Semua keputusan yang dibuat oleh tim Shopee sudah final. Pastikan bahwa produk dan penawaran 
     yang kamu kirimkan menarik, agar kamu mempunyai kesempatan lebih besar untuk difitur di bagian 
     atas koleksi.
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