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Moda
Posicionamento Premium

Porque os potenciais compradores visitam a 
Catawiki à procura de artigos de moda de luxo 
usados, os nossos especialistas escolhem 
cuidadosamente cada peça para os nossos 
leilões, garantindo que têm qualidade premium e 
que são apresentadas da melhor forma possível.

Isto porque o nosso objetivo é manter os nossos 
licitantes empolgados, permitindo que 
encontrem as peças em que estão interessados, 
e garantir que os nossos vendedores desfrutam 
de excelentes experiências de venda.

Na Catawiki, leiloamos
objetos excecionais
de qualidade premium,
que são difíceis de encontrar e apelativos
para os apaixonados e entusiastas de 
moda.



Na Catawiki, estamos sempre a progredir. Estamos, neste momento, a evoluir para um forte segmento 
premium, o que oferece mais oportunidades de sucesso, para nós e para si.
 
Dos 14 milhões de visitantes que chegam à nossa plataforma todos os meses, obtemos informações 
valiosas e ficamos a saber os artigos por que são apaixonados e o que preferem comprar.
Com a sua ajuda, queremos garantir que correspondemos continuamente a esta procura e oferecemos 
os objetos especiais que o nosso crescente número de licitantes quer comprar e pelos quais se sente 
entusiasmado.

Nestas instruções, definimos quais são as peças especiais que os licitantes procuram nos nossos leilões 
de moda. Também indicamos o que precisamos de si para colocar essas peças a leilão com sucesso. 
Estas instruções servem para igualar a posição de todos os nossos vendedores.

Teremos o maior prazer em disponibilizar espaço nos nossos leilões para os seus lotes, desde que 
cumpram os requisitos de elevada qualidade indicados, e estaremos ao seu dispor para ser também 
flexíveis e irmos ao encontro do que for melhor para si.
Os nossos especialistas e gestores de contas estarão totalmente disponíveis para o apoiar e orientar 
para que tenha sucesso na Catawiki.
 
Obrigado por estar connosco nesta emocionante viagem!
!

Public information



Instruções para os 
produtos

Public information

Para os nossos leilões, procuramos e selecionamos:

● Vestuário e acessórios de moda vintage e modernos  
○ vintage - até início dos anos 90
○ moderno - dos anos 90 até ao presente

● Para homem e mulher 

● De uma lista de marcas de luxo, marcas premium ou 

designers

● Novos ou usados

● Que estejam na moda, que sejam adequados para a 
estação atual ou que sejam emblemáticos ou 
colecionáveis

● Em muito bom estado para utilização 

● Roupa, malas e acessórios com um valor mínimo de 
75 € 

Na Catawiki leiloamos vestuário e 
acessórios de moda vintage de todas as 
marcas de luxo, marcas premium e de 
designers.



Moda de luxo - Vestuário usado
◈ Procuramos os seguintes artigos novos ou usados, de designers e marcas de luxo 

e marcas premium:

● Coletes
● Saias, calças e calções
● Blusas, camisolas e polos 
● Calças e casacos de ganga

● T-shirts e tops 
● Roupa de malha
● Roupa de praia Tom Ford

● Vestidos ● Blazers ● Roupa 
exterior

● Fatos

◈ De designers e marcas de luxo selecionados, leiloamos também:

Versace



Moda de luxo - Acessórios usados
◈ Procuramos também acessórios novos e usados de designers de luxo e marcas premium:

● Pequenos artigos em pele
● Cintos 
● Luvas 

● Chapéus
● Lenços e écharpes
● Gravatas

Conjuntos a combinar como:
● Chapéu e écharpe/luvas
● Mala e carteira

◈ De designers e marcas de luxo selecionados leiloamos também:

● Sapatos e botas ● Joias de moda ● Óculos e óculos de sol



Malas de luxo usadas
◈ Procuramos malas novas e usadas de marcas e designers de luxo e marcas premium:

● Malas de 
mão

● Malas de tiracolo ● Sacolas ● Clutches

● Sacos de viagem 
● Malas de viagem
● Pastas



Objetos do dia a dia de luxo usados

● Guarda-chuvas
● Cinzeiros
● Cartas de jogar e 

brinquedos  

● Equipamento 
desportivo

● Acessórios para 
animais

● Têxteis-lar

● Sacos de golfe 
● Ilustrações/fotografias de moda originais
● Baús

◈ De designers e marcas de luxo leiloamos também:



Artigos não adequados para os leilões de moda

Chanel - Brinde VIP - 
guarda-chuva  

Patek Philippe - 
Brinde VIP - 
gravata

Nina Ricci vintage perfume

Louis Vuitton - Brinde 
VIP - pulseira em pele

◈ Incluem:

✘ Roupas e acessórios 
sem marca

✘ Várias marcas num 
lote

✘ Artigos sem marca 
em pele exótica

✘ Joias de designer 
em pedras e metais 
preciosos

✘ Já não são aceites 
brindes VIP

✘ Perfumes

✘ Protótipos/amostras
✘ Roupa interior

Louis Vuitton - 
Brinde VIP - globo 
de neve

Chanel - Brinde VIP- globo de 
neve

Chopard ring



Exemplos de marcas desejadas



Lista de marcas de luxo
3.1 PHILLIP LIM
A. TESTONI
AF VANDEVORST
AGNONA
AKRIS
ALAÏA
ALBERTA FERRETTI
ALESSANDRO DELL'ACQUA
ALEXANDER MCQUEEN
ALEXANDER WANG
ALTUZARRA
ANN DEMEULEMEESTER
ANTONIO MARRAS
ANYA HINDMARCH
AQUAZZURA
AQUILANO RIMONDI
ATTOLINI
AZZARO
BALDININI
BALENCIAGA
BALLY
BALMAIN
BENEDETTA BRUZZICHES
BERLUTI
BLUMARINE
BOTTEGA VENETA
BRIONI
BRUNELLO CUCINELLI
BULGARI
BURBERRY
CALVIN KLEIN COLLECTION
CANADA GOOSE

CANALI
CARTIER
CARVEN
CASADEI
CÉLINE
CHANEL
CHLOÉ
CHOPARD
CHRISTIAN DIOR
CHRISTIAN LOUBOUTIN
CHRISTOPHER KANE
CHURCH'S
COMME DES GARCONS
DELVAUX
DIOR HOMME
DOLCE & GABBANA
DRIES VAN NOTEN
DSQUARED2
DUSAN
ELIE SAAB
EMANUEL UNGARO
EMILIO PUCCI
ERMANNO SCERVINO
ERMENEGILDO ZEGNA
ESCADA
ETRO
FENDI
GIORGIO ARMANI
GIUSEPPE ZANOTTI
GIVENCHY
GOLDEN GOOSE 
GOYARD

GUCCI
GUY LAROCHE
HELMUT LANG
HERMÈS
HERNO
ISABEL MARANT
ISSEY MIYAKE
JACOB COHEN
JC DE CASTELBAJAC
JEAN PAUL GAULTIER
JEREMY SCOTT
JIL SANDER
JIMMY CHOO
JM WESTON
JOHN LOBB
KARL LAGERFELD
KENZO
LANVIN
LOEWE
LONGCHAMP
LORO PIANA
LOUIS VUITTON
MAISON MARTIN 
MARGIELA
MALO
MANOLO BLAHNIK
MANSUR GAVRIEL
MARC JACOBS
MARCELO BURLON
MARNI
MARTIN GRANT
MCM

MICHAEL KORS COLLECTION
MISSONI
MIU MIU
MONCLER
MONTBLANC
MOSCHINO
MULBERRY
MUST DE CARTIER 
NANCY GONZALEZ
NARCISO RODRIGUEZ
OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE
PAULA CADEMARTORI
PETER PILOTTO
PHILIPP PLEIN
PRADA
PROENZA SCHOULER
RALPH LAUREN 
COLLECTION
RENE CAOVILLA
REPETTO
ROBERT CLERGERIE
ROBERTO CAVALLI
ROCHAS
RODARTE
ROGER VIVIER
RONALD KOLK
SAINT LAURENT
SALVATORE FERRAGAMO
SANTONI
SARTORE
SCHIAPARELLI

SERGIO ROSSI
SONIA RYKIEL
STELLA MCCARTNEY
STEPHEN SPROUSE
STONE ISLAND
STUART WEITZMAN
SUTOR MANTELLASSI
THIERRY MUGLER
PAULA CADEMARTORI
PETER PILOTTO
PHILIPP PLEIN
PRADA
PROENZA SCHOULER
RALPH LAUREN 
VIONNET
VIVIENNE WESTWOOD
YOHJI YAMAMOTO
YVES SAINT LAURENT
YVES SALOMON 
ZADIG & VOLTAIRE



Marcas que não são adequadas
ABERCROMBIE & FITCH
ARMANI EXCHANGE
ARMANI JEANS
ASOS
BANANA REPUBLIC
BENETTON
CUSTO BARCELONA
DESIGUAL
ESPRIT
EVANS
GUESS
H&M 
HOLLISTER
JIGSAW
LIU JO
MANGO
MASSIMO DUTTI
MISS SELFRIDGE
ONLY
RIVER ISLAND
SISLEY
SUPERDRY
TED BAKER
TOPSHOP
UNIQLO
VANS
VERO MODA
ZARA

download full list

https://cw-app-marketing.s3.amazonaws.com/assets/customer_support/customer_support/help_centre/PT_Backlisted_brands_2020.pdf


● Blusão Moncler 
bege, com design a 
direito e 
comprimento médio 
vs blusão Moncler 
rosa curto com cinto

● Sapatos de salão Miu 
Miu com estilo muito 
datado dos anos 90 
vs sapatos 
pontiagudos azuis 
Prada

● Vestido folgado 
BCBG Max Azria com 
estampado pouco 
interessante vs 
vestido Versace 
colorido 

Estilo / moda
❖ Procuramos vestuário e acessórios de moda com um estilo apelativo e na moda:

● Casaco castanho de 3 
botões com cor e 
design pouco atrativos  
vs  casaco Gucci com 
2 botões com corte 
moderno

● Sapatos 
castanhos com 
ponta quadrada 
vs sapatos 
estreitos Louis 
Vuitton com 
atacadores 

● Óculos de sol 
finos Gucci com 
hastes longas vs 
óculos de sol 
Louis Vuitton com 
modelo aviador



Artigos colecionáveis e emblemáticos

Sapatos 
Chanel em 
preto e branco

Trench oat Burberry

Fato de saia e casaco 
Chanel

Mala com aba Chanel 
intemporal

◈ Exemplos de artigos que não são emblemáticos nem 
colecionáveis

Hermès Foulard

Colar Chanel com 
lupa de aumento

Mala de mão 
Hermès Birkin

Consideramos 
emblemáticas e 
colecionáveis peças 
que:

● São imediatamente 
reconhecidas e que 
são produzidas por 
casas de design que 
marcaram a história 
da moda

● Foram uma revolução 
na moda com o 
objetivo de dar poder 
a homens e mulheres 
e que são agora 
consideradas peças 
intemporais 
destinadas a durarem 
para sempre 

● Nunca perdem o 
charme ao longo do 
tempo e que qualquer 
colecionador gostaria 
de ter  



O estado do objeto é fundamental e tem 
muita influência naquilo que aceitamos. Tem 
também um impacto significativo no preço 
final de venda. 

Na Catawiki esforçamo-nos por 
apresentar uma seleção de artigos 
de vestuário e acessórios em muito 
bom estado. Peças 
rasgadas/estragadas, em mau 
estado ou manchadas não são, 
geralmente, aceites. 

As peças de vestuário devem estar num 
estado que permita a sua utilização, lavadas 
e, preferencialmente, engomadas para uma 
boa apresentação..

Malas e acessórios vintage em estado 
razoável, com claros sinais de desgaste, 
apenas são aceites quando são de marcas 
de elevado valor, tais como Hermès, Chanel, 
Louis Vuitton e quando o valor do restauro 
não ultrapassa o valor de mercado. 

                Classificação e estado

A Novo

B Como novo, não usado

C Excelente estado, raramente 
utilizado com sinais de uso minimos

D Muito bom estado, ligeiramente 
utilizado, pequenos sinais de uso

E Bom estado, com alguns sinais de 
uso

F Estado razoável, utilizado com sinais 
de uso

Estado

Mala Christian Dior Lady Dior 
- muito bom estado

Mala de mão Balenciaga 
Classic City - estado 
razoável



Classificações do estado - Malas

A
Novo
(apenas 
vendedores 
PROFISSIONAIS)

Mala não utilizada e não 
danificada, com embalagem 
original (fatura, papéis, cartão 
de autenticidade e saco de 
proteção)

B
Como novo

Não utilizada e sem danos, 
nem sinais de uso, sem 
embalagem original e sem 
acessórios

C
Excelente 
estado

Estado impecável, 
praticamente sem sinais 
de uso visíveis no exterior 
e no interior

D
Muito bom 
estado

Pouco utilizada e muito 
bem tratada, pequenos 
sinais de uso no exterior e 
no interior

E
Bom estado

Utilizada ocasionalmente e 
com alguns sinais de uso 
nos cantos, no fundo, nas 
pegas e nos acessórios

F
Estado 
razoável

Utilizada regularmente e 
com sinais de uso e 
desgaste no interior e no 
exterior - o artigo precisa 
de restauro



Classificações do estado - Sapatos

A
Novo
(apenas 
vendedores 
PROFISSIONAIS)

Não utilizados e não 
danificados, com embalagem 
original (fatura, papéis, cartão 
de autenticidade e saco de 
proteção)

B
Como novo

Não utilizados e sem 
danos, nem sinais de uso, 
sem embalagem original e 
sem acessórios

C
Excelente 
estado

Estado impecável, 
praticamente sem sinais 
de uso visíveis nas solas, 
palmilhas e no exterior

D
Muito bom 
estado

Pouco utilizados e muito 
bem tratados, pequenos 
sinais de uso nas solas, 
palmilhas e no exterior

E
Bom estado

Utilizados ocasionalmente 
e com alguns cuidados, 
com alguns sinais de uso 
nas solas, palmilhas, 
tacões e biqueira 

F
Estado 
razoável

Utilizados regularmente e 
com sinais de uso e 
desgaste nas solas, 
palmilhas, tacões e 
biqueira  - o artigo precisa 
de restauro



Roupas e acessórios de pelo

Apenas aceitamos roupas e acessórios de pelo 
em excelente estado e, preferencialmente, que 
não sejam vintage, fabricados nos tipos mais 
comuns de pelo de raposa, castor, marta e 
castor. 

Tentamos evitar espécies protegidas como ocelotes, 
leopardo, lince, etc. mesmo se forem submetidos com um 
certificado Cites regular.
 
Casacos de pele de marca de designers sofisticados e 
conceituados são aceites nos nossos leilões de roupa 
exclusiva. Temos um leilão dedicado a casacos de pele 
sem preços de reserva para outros casacos de pele.

Reduzimos o número de casacos de pele nos nossos 
leilões entre março e setembro devido à sazonalidade. 

Não aceitamos artigos de pelo que incluam patas, rabos, 
cabeças, etc. 

Antes de submeter um artigo, verifique o tipo de pelo na 
lista de verificação oficial das espécies do Cites:
http://checklist.cites.org/

Public information

Casaco vintage de pelo 
de ocelote (Leopardus 
Pardalis) com Cites

Casaco de pelo de marta

http://checklist.cites.org/


Descrição do lote

Para ajudar a incentivar os potenciais 
compradores a licitarem no seu lote, deve 
incluir uma descrição detalhada do(s) seu(s) 
objeto(s). Esta deve ser completa e honesta, 
seguindo as instruções da página seguinte.

Instruções de 
submissão

Os potenciais compradores licitam 
tendencialmente em lotes com uma boa 
descrição, em que todas as informações 
relevantes estão indicadas com clareza, e, 
claro, com fotos bonitas.



Instruções de submissão 
Public information

Se estiver a utilizar o nosso site para adicionar os seus lotes, aparecerão dicas para o orientar e lhe dizer 
quais as informações que precisamos de saber sobre o seu lote. Os campos que preencher ajudam a 
apresentar as informações de uma forma fácil para o comprador ler.

A informação necessária inclui:

● Marca
● Tipo de artigo 
● Código ou nome do estilo (para malas e óculos) 
● Cor 
● Material 
● Estado - quaisquer imperfeições devem ser 

comunicadas
● Período (vintage ou modern)
● Ano/Década (50, 60, 70 etc.)  
● Número de série (se presente)

● Tamanho:
○ Vestuário: IT, NL/DE, FR, ES, International
○ Sapatos: FR, IT, ES, US, UK
○ Óculos: Tamanho da lente x tamanho das hastes x Tamanho 

da ponte
● Medidas 

○ Vestuário: largura de ombros, largura de peito, comprimento 
da manga, comprimento total 

○ Acessórios: largura x altura x profundidade 
○ Sapatos: altura do tacão 



Instruções para as 

fotos

Public information

Fotografias

Para permitir que os nossos especialistas, assim 
como os nossos licitantes, tenham uma boa 
ideia do artigo, exigimos, pelo menos, seis 
fotografias de elevada qualidade que garantam:

● Uma imagem do artigo a 360 graus
● Imagens de pormenor de detalhes 

importantes, de acordo com as diretrizes 
da próxima página

Incluir boas fotografias é fundamental para 
cativar os compradores, garantindo que 
licitam no seu lote.
 
Comprar online significa que os potenciais 
licitantes não têm a possibilidade de ver o 
seu lote pessoalmente, pelo que fotografias 
detalhadas e de elevada qualidade são 
muito importantes.



Instruções para as fotos - Geral
Public information

● Tire fotografias de todos os lados: forneça, pelo menos, 6 fotografias por lote, mostrando a parte da 
frente, de trás, o interior, o fundo e a lateral do artigo.

● Tire fotografias aproximadas e inclua detalhes relevantes: imagens do logótipo ou da marca, códigos 
de autenticidade, bem como quaisquer etiquetas sobre cuidados e etiqueta de tamanho.

● Não utilize fotografias de arquivo ou imagens transferidas da Internet.
● Utilize um fundo neutro e liso.
● Vestuário: apresente a sua peça num cabide ou manequim. 
● Acessórios: apresente a sua peça pousada numa superfície lisa.
● Malas: encha com papel bolha ou rolos de papel antes de tirar fotografias ao exterior, remova quaisquer 

plásticos ou papéis das pegas ou partes exteriores da mala.
● Qualquer imperfeição ou sinal de desgaste deve ser fotografado de modo a evitar cancelamentos após 

a compra.
● Evite autorretratos, mãos descobertas, pescoço, etc. Não fotografe a peça de moda em si próprio ou em 

qualquer outra pessoa. Pode utilizar luvas brancas para tirar fotografias de detalhes. 
● Mostre apenas o(s) artigo(s) que está a vender: evite incluir detalhes do espaço (mobiliário, cortinas, 

etc.). Não fotografe artigos no sofá, no aquecedor ou noutros elementos domésticos. Não tire fotografias 
de artigos no exterior com paisagem ou jardim como imagem de fundo.

● Fotografe com a luz do dia ou com iluminação profissional: o flash ou a iluminação artificial podem dar 
uma ideia errada da cor.



Instruções para as fotos - Geral
Public information

◈ Exemplos de fotografias adequadas e não adequadas:

● Utilize um 
manequim ou 
um cabide, 
Evite 
autorretratos ou 
pousar artigos 
no chão

● Não inclua outros objetos 
na imagem

● Utilize um fundo 
liso ou neutro 

● Encha a mala 
antes de tirar 
fotografias  

● Fotografe com luz 
do dia ou 
iluminação 
profissional 

● Evite mãos descobertas, 
utilize luvas brancas

● Evite fotografias 
no jardim



Instruções para as fotos - Vestuário
Public information

◈ Solicitamos pelo menos 6 fotos do artigo, 
incluindo:

1. A parte da frente 
2. A parte de trás 
3. A etiqueta/logótipo
4. Qualquer etiqueta sobre cuidados e etiqueta 

de tamanho 
5. Os botões e os fechos  (à frente e atrás) 
6. O forro

Fecho
ForroEtiqueta de 

tamanho
Etiqueta sobre 
cuidados

BotõesLogotipo

Parte da frente Parte de trás



Instruções para as fotos - Sapatos
Public information

◈ Solicitamos pelo menos 6 fotos dos 
sapatos, incluindo:

1. Apresentação de ambos os sapatos
2. Ambas as solas
3. Ambos os tacões 
4. Ambas as palmilhas com uma 

imagem aproximada do logótipo 
5. O número de série (se aplicável) e 

carimbo com tamanho dos sapatos 
6. Carimbo que indica o país de fabrico 
7. As costuras no interior e exterior dos 

sapatos 
8. Os sacos de proteção (se aplicável) 
9. A caixa original e etiqueta (se 

presente)
10. A fatura (se presente) 

TacõesSolas
Palmilha

Número de série Tamanho e país de fabrico

Costuras Caixa e sacos de 
proteção



Instruções para as fotos - Sapatilhas
Public information

◈ Solicitamos pelo menos 6 fotos das 
sapatilhas, incluindo:

◈

1. Apresentação de ambas as sapatilhas
2. Ambas as solas
3. Ambas as palmilhas com uma imagem 

aproximada do logótipo 
4. A parte de trás das palmilhas
5. O número de série (se aplicável) e 

carimbo com tamanho das sapatilhas 
6. Carimbo que indica o país de fabrico 
7. As costuras no interior e exterior das 

sapatilhas 
8. Os sacos de proteção (se aplicável) 
9. A caixa original e etiqueta (se 

presente)
10. A fatura (se presente) 

Verso das palmilhasPalmilhas Carimbo de 
tamanho

Logótipo

Costuras Caixa e sacos de 
proteção

Solas



Instruções para as fotos - Óculos
Public information

◈ Solicitamos, pelo menos, 6 
fotografias que nos permitam 
confirmar a autenticidade. Inclua 
fotografias:

1. Da parte da frente 
2. Das laterais
3. Do logótipo
4. Das medidas indicadas nas 

hastes ou na ponte
5. Do número de série e cartão de 

autenticidade (se presente) 
6. Da caixa e acessórios originais

Tamanho

Logótipo

Caixa e acessórios originais

Parte da frente
Lateral



Instruções para as fotos - Lenços
Public information

◈ Solicitamos, pelo menos, 5 
fotografias do artigo:

1. A parte da frente
2. O logótipo e assinatura
3. A parte de trás 
4. A etiqueta
5. Detalhe da bainha

Parte da frente Parte de trás

Assinatura Logótipo Etiqueta e bainha



Instruções para as fotos - Gravatas
Public information

◈ Solicitamos, pelo menos, 6 fotografias que 
nos permitam confirmar a autenticidade. 
Inclua fotografias:

1. Da parte da frente
2. Da parte de trás
3. Da etiqueta 
4. Do logótipo
5. Detalhe da trama do tecido
6. O número de série (se presente) 

Logótipo Etiqueta
Trama do tecido Número de série

Parte de trás
Parte da frente



Instruções para as fotos - Joias de moda
Public information

◈ Solicitamos, pelo menos, 6 fotografias do 
artigo:

1. A parte da frente 
2. A parte de trás 
3. O carimbo do logótipo
4. Detalhe da gravação em metal e pedras
5. As molas, fivelas, botões de encaixe, etc 
6. O número de série  (se presente) 
7. A caixa original, sacos de proteção e fatura 

(se presente) 

Fecho Número de série Logótipo Caixa e saco de 
proteção



Instruções para as fotos - Malas

 

Public information

◈ Solicitamos, pelo menos, 10 fotografias que 
nos permitam confirmar a autenticidade. 
Inclua fotografias:

1. Da parte da frente 
2. Da parte de trás 
3. Das laterais 
4. Do fundo 
5. Dos cantos e pegas 
6. Da etiqueta/logótipo no interior e 

exterior da mala
7. Do carimbo que indica o país de fabrico
8. Dos cartões e códigos de 

autenticidade
9. Das molas e fechos (parte da frente e 

de trás) 
10. Do forro 
11. Do saco de proteção, embalagem 

original e acessórios 
12. Da fatura (se presente) 

Logótipo

Botão de encaixe Fecho

Vistas gerais

Código de autenticidade

Cartão de autenticidadeSaco de proteçãoForro



Obrigado


