Quero agradecer a todos que estão interessados em aumentar sua renda e saber mais
sobre importações.
Sabe aquele sonho de se tornar um importador de sucesso, que você sempre teve, mas
nunca soube como realizá-lo, pois não sabe por onde começar e nem como começar?
Meu nome é José Koyama e eu vou ensinar a você como iniciar seus negócios de
importação começando do absoluto zero!
Não importa se você não tem experiência com importação. Não importa se você ainda nem
tem empresa. Não importa se você não tem a mínima ideia de como começar e por onde
começar.
Você vai aprender tudo comigo.é um método todo desenvolvido pela nossa empresa, não
verá outra pessoa com as mesma ideias, esses métodos já estão em uso por mais de 20
pessoas, e tem pessoas faturando, e é fácil. Vou, literalmente, pegar você pela mão, e lhe
mostrar cada passo, um a um, nos mínimos detalhes, para que você não se perca e nem se
sinta confuso em nenhuma fase.
O que você irá aprender.
Vender produtos dos EUA, Japão e de muitos outros países.
Importar é a melhor forma de conseguir descontos nos produtos que você usa no dia a dia e
ainda ter a oportunidade de começas um negócio próprio.
É próprio, pois você irá usar nossa logística apenas, e ainda não precisar investir um
centavo.
Não existe esse tipo de negocio em lugar algum.
Mas como a loja consegue ficar com todo o risco e ainda sobreviver?
A nossa empresa já tem alguns compradores em massa no Brasil, e com novos pedidos
Irá aumentar nosso fluxo, por exemplo, vc vende um exemplar de um produto de uma loja,
Vamos aproveitar o frete e ver se o vendedor possui algum produto que nos interessa e
assim poderemos reduzir o preço final do produto.
Um exemplo vc vende uma camiseta da holister.
A Holister vai cobrar um frete de $12, por exemplo, ou ela vai dar frete grátis a partir de $80
dólares, então acrescentamos algumas peças, e teremos o frete grátis.
Então tudo é estudado, para que no final o preço caia e tenhamos um produto competitivo.
Devido o dólar ser caro, alguns produtos acaba não compensando, por isso precisamos
achar produtos com descontos, pesquisar em várias lojas.
Não é vc achar uma loja dos EUA e divulgar tudo, e achar que vai vender.

EUA não é China nem Paraguai, os produtos não são baratos e tem público certo.
Seu público é produtos originais, que não terá reclamações e nem devoluções.

É que, além de ter o melhor sistema de comércio online do mundo, os Estados Unidos são
campões em preços baixos e alto padrão de qualidade.
Embora a maioria dos sites americanos não enviem para o Brasil( é ai que você entra)
Ainda assim é possível fazer compras sem sair de sua casa, utilizando algumas ferramentas.
Afinal vale mais a pena importar produtos de marca do que os comprar em lojas brasileiras.
E você verá que isso é tão simples quanto aprender a andar de bicicleta: basta ler os pdfs e
por em prática.
Seja paciente e espera o próximo material.
Não acelere o processo, estude cada etapa, se tiver dúvidas sobre oque foi passado
pergunte no grupo.
Não pergunte de coisas que ainda não foi explicado, leia o pdf e tire dúvidas sobre oque está
nele.
Não podemos passar tudo de uma vez, pois já foi feito isso e foi provado que brasileiro não
lê tudo quando a leitura é longa, ninguém lê longos textos na internet, então todo material
tem apenas 2 páginas ou 3, para ficar de fácil compreensão.
Há casos da pessoa ler o material e perguntar perguntas que já estava no material.
Então se sua pergunta não foi respondida, dê uma lida novamente, isso pode ser falta de
atenção e compreensão.
Meus materiais podem ter erros de português, peço desculpas.
Mas faço o possível errar o menos possível.
Boa leitura a todos, e espero vê-lo faturando o mais breve possível.

