Com esse treinamento, veja oque vc vai aprender.
-Ser independente, você fará quase todo serviço, dependerá pouco da equipe de apoio, vc
entrará no grupo de pessoas que já estão na ativa, e vai poder aprender com eles, o josé não
ensina imbox, então as dúvidas apenas nos grupos.
Você vai aprender a captar clientes, a fazer cotações de produtos, vai aprender achar qualquer
produtos nos sites do exterior, inclusive em sites do Japão.
Vai achar lugares mais baratos, poder comparar com outras lojas.
Assim que você decide ser nosso parceiro, você não pode trabalhar para outras lojas
concorrentes, você pode sim fazer isso, mas não usando o nome de nossa loja, a shoptudo100,
Um exemplo vc pode querer ser parceiro, usando um nome que vc pode criar, e usar apenas
nossa logística de compras e entregas, isso é permitido, mas assim que vc usa nosso nome, vc
só poderá trabalhar para nossa empresa nesse segmento.
Agora passo a passo como vc ai trabalhar.
Você vai captar clientes da forma que vamos ensinar.
As vendas são feitas apenas dentro do facebook.
Você pode add 5.000 pessoas, as suas vendas virá desse público.
Assim que vc add as pessoas, e também vai apagando os inativos, suas postagem
Vai alcançar 100% dos seus amigos, e com as postagens seus clientes vão ganhando, confiança
em você, as pessoas vão perceber que você é aquela pessoa que consegue tudo.
È isso que vai passar a elas, que você consegue tudo, vc não precisa ter o seu facebook lotado,
com o empenho dos 15 minutos diários, de add e deletar pessoas, vc estará com clientes na
agulha.
Você fará um espelho do facebook do José, como que vc fosse um sócio da empresa.
Oque ele postar você pode postar na sua timeline.
E com o tempo vai surgir interessados, e ai que começa seu trabalho de achar o produto, de
obter o valor final, de fechar com o cliente, de receber o recibo do pagamento e passar para o
José para ele comprar.
É mais simples do que se parece, e com o treinamento você vai aprender tudo isso.
A negociação é feita dessa forma, o cliente te procura, e diz que quer tal produto.
E manda a foto do produto, você procura no google, e acha o produto, pesquisa o melhor
valor, e nos sites que enviam o produto para EUA, Japão ou Br, porque temos depósitos nesses
lugares, se vc ver um produto no Canadá e o vendedor não envia para nenhum desses países,
não pode fechar venda..
Assim que vc manda o valor ao cliente e ele diz que vai ficar com o produto, você precisa
receber 50% do valor do produto, ele poderá pagar das maneiras que está nessa pagina de
pagamento que você vai enviar a ele www.shoptudo100.com.br/pay assim que ele fizer o
pagamento, solicite o comprovante e cole imbox para o José com o link do produto, josé vai

conferir e comprar o produto, assim que ele chegar ao Brasil, vc comunica ao cliente que o
item dele chegou, e solicita o pagamento final, passe novamente ao José junto com o
endereço de envio, José vai passar o rastreio e vc vai passar ao cliente, assim que o cliente
receber o produto e qualificar ok, tiver feliz e satisfeito, vc terá o valor de 10% da venda
garantida. Caso o produto chegue com problemas, seja roubado, ou o cliente alegue
arrependimento a comissão não é paga, só pagamos quando o produto é entregue ao cliente.
Todo processo passa pelo vendedor, nunca conversamos com o cliente, caso vc nescessite de
ajuda e a loja precise intervir com problemas com o cliente, por erro do vendedor, por
abandono de venda, já teve casos de vendedor não responder mais o cliente e ele vir direto
Conversar com a loja, nesse caso ele perde direito a comissão, o vendedor precisa iniciar a
venda, e fechar ela até o final. Não é mandar o cliente conversar com a loja, o diálogo precisa
ser entre vendedor e o cliente.
O cliente nunca fica no prejuízo, e sim a loja. O vendedor só perde o direito a comissão, caso o
produto não seje entregue.
- oque vc não pode fazer?
Como vc participa de uma comunidade, vc não pode desviar clientes de seus amigos
vendedores, como por exemplo vc ver seu amigo negociando com alguém e pegar e puxar
assunto com esse possível cliente dele, vc aprendeu a captar clientes de uma forma boa, vc
não precisa ir no facebook de quem está vendendo um querer add as pessoas que ele tem.
Trabalhe da forma honesta que os frutos virão naturalmente.

