O espelho.
Para seguir essa etapa, você tem que ter já iniciado o processo de conseguir clientes, caso não
faça o processo, não precisa fazer esse, ok.Todo processo precisa ser concluído, não pode
pular nenhum. Esse método tem sido posto em prática a 6 anos e todos tem resultados.
Vamos lá para essa etapa, agora que você já apagou os inativos e add pessoas novas, suas
postagem terão mais visão, e será visto por todos os seus amigos incluídos no face.
Bem agora você vai mostrar aos seus amigos que você é o cara, que consegue importar, que
consegue qualquer produto, e para isso eles precisam ver você agindo, é um processo de
observação, temos um deposito nos EUA e tudo que chega lá, postamos no facebook, esse
álbum vc precisa repostar no seu também.
Abra um álbum e coloque o titulo, Produtos de Clientes, subtítulo, produtos que acabaram de
chegar ao nosso deposito nos EUA. Vc entra no Facebook do José e copia essas fotos para esse
álbum, quando tiver umas 30 fotos abre outro, não deixe um álbum com muitas fotos.

Esses produtos desse álbum, alguns são de vendas de vendedores, outro de clientes que
mandam para nosso deposito e alguns que são para estoque da loja.
Isso vai servir como isca, os seus amigos vão perguntar sobre esses produtos, e ai que entra
seu trabalho, de procurar e passar o orçamento para seu amigo.
Outro exemplo de espelho.

Tudo que é postado no facebook do José, vc pode vender, então ou ele vai estar com algo a
pronta entrega, ou só por encomenda, então vc copia esses post e depois modifica e coloca no
seu, como se fosse seu produto, para seus amigos vc não é um vendedor,
Vc é um sócio, que vende o produto, então empresa shoptudo100 também é sua, ou se
preferir ter seu próprio nome, não terá problema.Mas para o cliente vc é dono da empresa.
Toda essa postagem são iscas, para que o seu amigo cliente venha procurar cotações.
Mas não é só copiar tudo que o josé posta, vc não precisa ficar esperando ele postar para fazer
o mesmo, vc busca nos sites algo bacana e posta na sua timeline, faz uma propagando legal
com vídeos e informações importante.
Um exemplo, vc acha uma frigideira antiaderente nos EUA, que é top, divulga na sua timeline.

Você não venderá nenhuma frigideira, mais vai servir para por na cabeças das pessoas que
você é um importador, e que consegue as coisas, eles vão ficar te observando, e um dia vai te
chamar para uma possível compra. Uma postagem diária ajuda muito.
Tudo isso que foi passado não toma mais que 15 minutos do seu tempo.
Então você não precisa largar seu emprego, é pouco tempo dedicado para um ganho extra que
dá certo, basta seguir todos os processos que terá êxito.
Leia todos os materiais por favor.
Obrigado.

