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Como comprar por catálogo e pagar por link camuflado 2020 
 

  Cupons e promoções do AliExpress 
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7YLOZK 

Página de cupons do AliExpress  
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZBGSys 

Cupom para novo usuário  
https://s.click.aliexpress.com/e/_dXJA7E0  

Produtos populares em oferta 
https://s.click.aliexpress.com/e/_dYC5cyC 

Cupons de desconto da DHGate – Igual Aliexpres e pode pagar no boleto ou cartão nacional 
https://bit.ly/3ftjkk1  

Dúvidas podem ser tiradas no nosso grupo no Facebook 

Participe de nosso grupo https://www.facebook.com/groups/comprasnoaliexpress/ 

 

Primeiro passo é ter acesso ao catálogo do vendedor seja por informação em grupos e páginas no Facebook ou 
outras redes sociais. 

Então entre em contato com o vendedor já com o produto escolhido e ele vai te enviar um link para pagamento no 
Aliexpress ou DHgate 

Link camuflado: Quando vai comprar irá adicionar o carrinho um item que nada tem a ver com o produto comprado. 

Faça o pagamento e informe o número da compra e o vendedor irá processar sua compra. Em muitos casos ele pode 
te enviar uma foto do produto comprado. 

Ao receber seu pacote não faça qualquer review falando que recebeu tal produto com nome de marca ou postando 
fotos no Aliexpress, só diga que é um bom produto. Pois isto pode fazer com que o vendedor seja expulso pelo 
Aliexpress. Se tiver qualquer problema não abra disputa, fale diretamente com o vendedor. 

Saiba que está comprando uma réplica e não um produto original, então terá o produto de acordo com o que pagar! 

Qualidade da réplica 
A = replica barata, podendo ter diversas falhas como a de um cara recebeu os óculos da "CIORCIO ARMANI". É o tipo 
de produto que não precisa impostar, qualquer camelô da esquina tem. 

AA = Replica de nível moderado, ainda pode apresentar defeitos, porém as A e AA podem não ter o mesmo material 
das Originais. 

AAA = réplicas mais fieis semelhante ao original, inclusive material do original sendo de ferro e etc.… também 
chamada de "1º linha" 

1:1 = réplicas idênticas os originais (sendo um deste respectivo item = ao original).  

Também a receita Federal do Brasil trabalha juntamente com representantes das grandes marcas e pode avaliar a 
autenticidade. Detectando que é falsa o produto é descartado. Você não irá receber, o vendedor não tem nada a ver 
com isto.   
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Evite comprar pacotes muito grandes com produto piratas, prefira comprar poucas ou apenas uma unidade por 
pacote. 

Fretes expressos (EMS, Courier como UPS e Fedex) são mais visados, tanto pela taxação quanto para verificação de 
autenticidade. 

Se você revende este tipo de produto seja sincero com seus clientes, para que saibam o que está comprando e evite 
problemas no futuro. 

Réplica é réplica mesmo que seja 1:1! 

A maioria destes vendedores tem grupos em redes sociais, então sempre que possível faça parte destes grupos, 
assim poderá ver o feedback de outros compradores! 

Ao entrar em contato com os vendedores, tenha paciência eles estão na China o fuso horário é diferente do nosso, o 
inglês pode ser tipo chinês (Recorra ao Google tradutor para comunicar). 

Sem contar que várias redes sociais do ocidente são barradas na China, então imagine o esforço destes vendedores 
para manterem contato com o ocidente. 

Seja direto olhe no catálogo e escolha o produto e só depois fale com o vendedor, pois se ficar caroçando ele prefere 
alguém que irá comprar de verdade. 

Evite pagamentos diretos, prefira ter um respaldo de segurança, caso aconteça algo de errado com a compra. 

Sempre peça também a tabela de medidas, haja vista que um M na China pode se rum P ou G! 

Enfim boas compras! 
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Abaixo segue alguns fornecedores e seus catálogos. 
Tênis Adid4s Ultra Boost e nik3 Vapor Max Air Max na DHGate 
Peças fotos ao vendedor, já que não pode aparecer a marca no anúncio. 

 

Vendedores de tênis 
Vendedor Onlinesneakers  
https://bit.ly/3fqmGUZ  

Vendedor sneakers_sale  
https://bit.ly/2Xr4OTA  

Vendedor surpresas 
https://bit.ly/3i7byxL  

Vendedor runningshoes_seller 
https://bit.ly/31mTj0L  

Vendedor drop_shipping_2019 
https://bit.ly/2XuXA0T  

Vendedor MatizAzul 
https://bit.ly/2DnTKzI  

Vendedor basketball shoe 
https://bit.ly/30tbm6j  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relógios de “Marca” na DHGate 
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Vendedor brand_hat 
https://bit.ly/2DaZ4ql 

Relógios Invict4 
https://bit.ly/3fvx8un  

Vendedor jason007 
https://bit.ly/3fvwtsE  

Vendedor michaeltravis 
https://bit.ly/2DlNvfN  

Vendedor ikwatches 
https://bit.ly/3fur8C2  

Vendedor linderman 
https://bit.ly/2EKSlne  
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Camisas de futebol na DHgate 
https://bit.ly/39UDm5T  

 
Corinthians 
https://bit.ly/2DBPr3y 

Flamengo 
https://bit.ly/3fxnYxg 

Palmeiras 
https://bit.ly/3kb813q 

Barcelona 
https://bit.ly/3fBNMIV  

Tem de todos os times! 
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Vendedores por catálogo e pagamento pelo Aliexpress 
Fornecedor de óculo, carteiras, cintos, lenços de várias marcas  
Catálogo de óculos: 
http://x.yupoo.com/photos/181317601/albums?lang=en 

Catálogo de carteiras e cintos 
http://kalvin-fb.x.yupoo.com/albums?lang=en  
Whatsapp: 
+86 150 6013 8535 (working time:9:00am-18:00pm(Beijing Time) Segunda a Sábado) 

https://api.whatsapp.com/send?phone=+8615060138535  

 

Fornecedor de óculos 
Catálogo 
http://v.yupoo.com/photos/sunglass2012 

Whatsapp 
+86 139 5030 5867  
https://api.whatsapp.com/send?phone=+8613950305867  
 

little Chen watch Fornecedor de relógios e alguns óculos (muito utilizado por brasileiros) 
Catálogo relógios: 
http://x.yupoo.com/photos/chenshasha520/albums        

Catálogo óculos (óculos + caixa idêntica à original + envio epacket = US 12$:) 
http://x.yupoo.com/photos/chenshasha520/collections/130337       

Whatsapp: +8615976587001 
https://api.whatsapp.com/send?phone=+8615976587001  
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Huang Fornecedor de uniformes de futebol, tênis de marca e chuteiras 
Catálogo  
Camisas e acessórios de Futebol: 
https://royal-sports.x.yupoo.com/  

Chuteiras: 
 http://x.yupoo.com/photos/mzrycm102618/albums  

NBA  
https://royal-sports.x.yupoo.com/albums/84428321?uid=1&referrercate=3312122  

Tênis (várias marcas): 
http://vvic-vv.x.yupoo.com/collections/472666  

Rugby: 18$ 
http://x.yupoo.com/photos/yiyisports2016/albums 

Tabelas de tamanho 
http://vvic-vv.x.yupoo.com/collections/337971  

Envie foto indicando os dados da Jersey desejada 

 Exemplo de pedido de compra: 
Home Barcelona  2017-18 Jersey 
Size: M 
Name: no 
Number: no 
Patch: no 
Version: Fan/Player 
Shipping: Epacket 

✔ Ele informará o preço em dólares, por favor verifique e entre no link que ele irá encaminhar e adicione a 
quantidade respectiva ao valor, exemplo: 
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Se sua compra deu 20$, adicione 20 unidades do item de 1$. 

✔ Shipping: Epacket 2-3 days 
✔ Epacket free a partir de 3 pcs 
✔ Epacket: 1pc add 3$ - 2pc add 2$ 

✔ Preços em Dólar: 

▪Fan lisa: 12$ 
▪Player lisa (4didas): 14$ 
▪Player lisa (Nik3): 18$ 
▪Fan Long Sleeves lisa: 14$ 
▪Short: fan 8$, Player $10 – Personalização Grátis 
▪Kit Kids: 12$ 
▪Polo shirt: 13$ 
▪ Jersey retrô: 16$ 

▪ Corta vento (Windbreak) kit : $48, Jaqueta: $32, Calça $18 
▪ Agasalhos Manga curta $28, Manga longa: $40 
▪Kit Jaqueta : $42 com capuz: $50 
✔ Personalização add:  
▪ Nome + número: 2$ 
▪ Nome + número retrô: 3$ 
▪ Fonte de computador: 3$ 
▪ Patch add:1$ 

 
Abaixo uma lista de páginas e grupos Facebook de fornecedores de réplicas, só entrar em contato e 
pedir o catálogo: 
Cupons e promoções dos sites 
  AliExpress 
https://s.click.aliexpress.com/e/_d7YLOZK 

Página de cupons do AliExpress  
https://s.click.aliexpress.com/e/_dZBGSys 

Cupom para novo usuário  
https://s.click.aliexpress.com/e/_dXJA7E0  

Produtos populares em oferta 
https://s.click.aliexpress.com/e/_dYC5cyC 

 

  Dealextreme (dx.com) 

https://www.dx.com/?Utm_rid=58645541&Utm_source=affiliate  
Cupons da Dx: 
https://c.dx.com/collection/banner/202002/20200218/Coupon_DX.com_0701.xlsx?Utm_rid=58645541&Utm_sourc
e=affiliate 
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  Ebay  
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-
0/1?ff3=4&pub=5575444360&toolid=10001&campid=5338539085&customid=&mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.
com%2F 
Cupom de $5 para novos usuários no Ebay 
http://rover.ebay.com/rover/1/711-53200-19255-
0/1?ff3=4&pub=5575444360&toolid=10001&campid=5338539085&customid=&mpre=https%3A%2F%2Fpages.ebay.
com%2Fpromo%2F2018%2F1204%2F70792.html  

 Taobao  
Requer agente para compra 

 Buyincoins (Priceelf)  

Ao cadastrar em Referral (Optional) coloque o código trymo e obtenha 6% de desconto adicional + 15% de desconto 
na primeira compra  
http://shrsl.com/2f5nv 

  BangGood 

$20 de cupons para novos usuários  
http://shrsl.com/2f5o3  

 Gearbest  
https://www.gearbest.com/app-exclusive.html?lkid=79676808 

  Shopee  
https://shopee.com.br/m/cupom-de-desconto?smtt=210.1187 

 

Atenção, só compre se o pagamento for por Aliexpress ou DHgate, não aceite outros meios. 

Devido a pandemia alguns vendedores não estão enviando no momento ou estão com os catálogos desativados. 
 


