Manual de como conseguir uma renda extra.
Nesse processo vamos usar o método de comprar o produto e enviar direto para o cliente, vamos usa o
aliexpress, mas podemos usar o ebay(caso o vendedor envie direto para o cliente)
Primeiro encontre um produto que tenha no anúncios ótimas fotos, para que você não tenha tanto trabalho em
montar.Vc precisa encontrar matérias tipo fotos e vídeo para que o produto convença o cliente.
Eu escolhi esse item abaixo.
encurtador.com.br/beuLV
Vamos lá como montar.
Ele custa $18,40 dólares
Vamos ver quanto vamos pagar nele, será pago por cartão, porque no caso de problemas eles conseguem
estornar no cartão se pagar por boleto pode dar problemas.
O banco cobra 13,5%(taxas e IOF) então vamos entrar no uol e ver o preço do dólar

O dólar custa R$3,87+taxa de 13,5%
O valor do dólar fica em R$4,39
Produto 18,40x4,39
Esse relógio vai custar para a loja R$80,77(entregue na casa do Cliente)
Então agora vc precisa colocar uma valor acima desse valor, o mínimo que vc tem que por é 20%
Mas vc pode por mais, se colocasse apenas 20%, o relógio ficaria em R$96,77
Existe uma taxa de R$15,00 que está sendo cobrado pelos correios, então acrescente esse valor também.
Vou por uma valor bom R$125, e caso vendesse ficaria a metade do lucro para a loja e metade para você.
Não pode por muito não, o preço tem que estar de acordo como o valor de mercado.
Agora vamos por em prática esse anuncio. Divulgar.
Pelo paint dá tranquilo, olha como fica

VC vai postar apenas 1 foto, nunca poste mais fotos, na imagem precisa constar os detalhes, depois nos
comentários vc posta imagens e fotos do produto.
Vai ficar assim.

Ficando assim

VC não perde nada se a negociação não der certo, tipo for roubado
As taxas se houver ficará para a loja.
Vc precisa receber 100% do produto antes, só assim poderemos comprar e enviar direto para o cliente,
Caso tenha venda, passe o comprovante de pagamento junto com o endereço completo do cliente.
Existe milhões de produtos a serem anunciados, e vc precisa fazer isso quando tiver tempo, mesmo que vc não
venda, os clientes já ficam alerta para possíveis pedidos, ou pode encomendar outra coisa,
Vc só precisa colocar na cabeça deles, lembrar eles que vc está ali para conseguir coisas para eles.
Boa sorte.

