Esse e o primeiro passo para seu sucesso, se vc pular essa etapa, não terá êxito no processo.
O maior divulgador de sua loja, é seus clientes, se vc não fidelizar eles, vc não será divulgado.
Um cliente feliz faz a propaganda por você.
Os grupos de vendas não serve para você fazer propagandas, fazer longos post de vendas.
Os grupos de vendas servem para vc buscar os clientes para seu facebook, e nele que vc fará
seu show, sua timeline é onde será visto seus produtos.
O facebook é uma máquina de ganhar dinheiro, ele ganha muito dinheiro se você é uma
pessoa que seus post são curtidos, eles precisam de divulgadores dos produtos que eles
anunciam, os anunciantes pagam ao facebook por cliques, para haver cliques os anúncios
precisam ser visto varias vezes, os anunciantes pagam por cliques.
Essa é uma propaganda de um anuncio no facebook.

A meta sua é que o facebook veja você como um mega divulgador dos anúncios deles.
Se vc conseguir que seu perfil se enquadre nisso ele vai fazer com que todos seus post seja
vistos por 100% dos seus amigos.
Para que isso aconteça vc precisa add pessoas ativas e deletar pessoas inativas.
Um exemplo se vc tiver 10 pessoas que não interagem no facebook, elas vão te atrapalhar.
O facebook sabe que seu post não está tendo interesse por elas, mas na realidade, não estão
porque são facebooks de pessoas que não entram mesmo. Então delete.
Agora vamos explicar como add pessoas de grupos.
Pesquise grupos de vários temas, dê preferência de temas de itens que vc pretende vender.

Segundo passo e localizar as pessoas que vc vai add.

Veja o print acima ali tem 109 pessoas que curtiram e mais 15 comentários, então ali vc tem
mais de 100 pessoas para add, são pessoas ligadas ao tema, são pessoas ativas.

Agora vc precisa selecionar essas pessoas, add pessoas acima de 25 anos, agora quanto add
homens ou mulheres vai depender do que vc vende, se vc fosse vender roupas para mulheres
vc add só mulherss.
Mas zé to no grupo de games, estou interessado em vender roupas, porque eu vo procurar
clientes ali?
Seu objetivo e achar pessoas que compram, pessoas que gostam de comprar pela net.
Essas pessoas compram de tudo.
Vc vende um cartucho de game para um cliente, ai ele fica sabendo que vc trás celulares.
Talvez vc venda celular para a família inteira dele.
Ai esse mesmo cliente te indica pro chefe dele que quer montar uns pcs e sabe que vc pode
conseguir peças de pcs.
Então é isso, vc perdeu uns 3 minutos add ele, e ele te dá vários clientes.
Vc não precisa ir em comunidades de iphones para vender iphones. Pois qualquer pessoa que
compra e tem poder aquisitivo compra.
Se vc add uma pessoa e em 3 meses ela nunca comprou nada e nem fez orçamento, pode
deletar.
Se uma pessoa comenta no seus post que está caro, pode deletar também.
Sabe aquelas pessoas que vc ve nos grupos reclamando de vendedores, essa pode deletar 2x
Assim vc se tornará um vendedor com os melhores clientes que vc sonhou.
Um vendedor ativo seguindo essas regras.
Fazendo post diários de algum produto.
Vc escolhe um produto, por exemplo um tênis lindo lançamento e tal.
Vc não vai vender 1 par se quer talvez, mas a pessoa vai ver que vc consegue qualquer coisa, e
vc não vai vender aquele tênis, mas vai vender outras coisas.
Então vc tem a receita para vc ter clientes, basta seguir.
Boa sorte!!!!
Dúvidas jose koyama 18-99631-6345

