Você faz parte da shoptudo100 e você será um grande vendedor!
Quero que fique no grupo por 30 dias, pois não podemos passar
tudo de um vez, pois as etapas vão acontecendo de acordo com
oque for realizando.
Como funciona.
Se você seguir tudo que for passado, em pouco tempo você terá
vendas.
Sua função é preparar o seu facebook pessoal para vender, você
fará dele uma grande loja, adicionando as pessoas certas nele.
Mas é simples temos o material sobre como achar os clientes,
que será passado em breve.
São essas as etapas
1-Preparar seu facebook
2-Mostrar as pessoas que você consegue qualquer coisa.
3-Divulgar oque temos trazido ao Brasil
4-Achar algo legal no exterior e postar no seu face
Após os processos acima alguém vai se interessar pelo seu
serviço. E terá os passos seguintes.
5-Negociar com o cliente, falar sobre o produto, falar sobre o
tempo de entrega, mostrar os meios de pagamento, criar um link
no mercado livre para ele comprar, ou fornecer os dados
bancários.
Você irá usar nossa conta no mercado livre(somos mercado líder)
e terá nossos dados bancários para pagamentos por depósitos.
6-Após o produto no Brasil, comunicar a chegada do produto e
negociar o recebimento do pagamento final, o produto
chegando ao cliente, vc recebe 10% sobre o valor total da venda.

O melhor disso tudo é que as vendas acontecem seguidos os
passos certinhos, se você não fazer como oque foi passado, as
vendas não acontece, se vc não tem facilidade em relacionar
com as pessoas, isso será um empecilho para finalizar vendas.
Quando falamos vender no seu facebook, é o seu pessoal e não
um que vc quer criar para vendas, e nem vender em grupos, não
que seja proibido, mas os nossos vendedores que estão
prosperando ninguém fica divulgando em grupos, eles estão
tendo sucesso no facebook pessoal deles.
Nosso método de vendas é no seu facebook pessoal.
Não é difícil vender, tenho casos de pessoas que e menos de 4
dias, já tinha vendido R$4.000 faturando R$400, e tem casos de
vendedores que já está 8 meses e ainda não fez vendas.
Sabe quanto tempo que você precisa para preparar seu
facebook?
Apenas 30 minutos diários.
Isso mesmo, se você ficar 30 dias seguindo oque está sendo
passado, vai vender com certeza.
Depende mais de você do que de nós. Então boa sorte e conto
com você por muitos anos.

