Tutorial de como fazer os anúncios no mercado livre.
Vamos lá, vc fez um venda de produtos a pronta entrega, ou seus produtos que vc
encomendou para clientes chegaram
1-Caso 1 ele pagou por deposito e vc precisa fazer um anuncio para que gere a etiqueta para
que possa ser realizado o envio.
Nesse caso o cliente pagou por deposito.
Ele comprou esses itens.

O titulo do anuncio precisa conter em primeiro lugar os números
Depois a palavra (animes) e se couber a palavra (pokemon)
E sua sigla, no meu caso JK
Ficaria assim
3965 3997 4353 animes pokemons JK(sempre no final)
Pode ser assim também
3965 3997 4353 Rashid redranger dragonzord animes jk

No caso, vc vai fazer um anuncio de um produto que não tem código. Vamos colocar o
exemplo abaixo

Primeiramente vc precisa colocar a palavra que está em maior destaque, depois outras
palavras seguintes( a pessoa que embala vai ler e procurar oque está escrito na caixa,
Ficaria assim o titulo do seu anuncio.
Zangief Storm Collectibles Street Fighter animes JK
Dessa maneira não tem como a pessoa que vai embalar errar.
Se tiver duas figuras, tipo um wolverinte revoltech(volverine tem numero 4567) e essa figura
acima
Ai vc coloca primeiro o numero ela vai saber que é mais figuras pela letra e
Então seria
4567 e Zangief storm collectibles animes JK
Não pode esquecer que sempre começe com os números da figura.
Depois escolhemos a categoria para que o frete fique barato.

Anunciar como usados

Coloque R$25 e selecione a
região.

No caso se o cliente mora em SP, Vc não coloque R$25,00 coloque apenas R$1,00
E selecione a opção frete por conta do comprador.Assim vamos selecionar expresso na hora da
compra, se nós colocarmos R$25,00 para o estado de sp e usar o frete grátis, vai sai PAC.
Depois de finalizado o anuncio, copiamos o link
E colamos junto com o endereço e entramos no imbox do jose

E mandamos o comprovante de pagamento, o link e o endereço, lembrando que se faz isso
quando o cliente deposita.
Manda assim.
Inicio ------------------------

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-941405998-3965-3997-4353-rashid-redrangerdragonzord-animes-jk-_JM
Rômulo Peres dos Santos
Rua:Oscar Clark, 261
Brasilândia
cep:24440-610
São Gonçalo-RJ
------------------------Fim
Assim que receber vamos conferir o deposito e vamos comprar esse anuncio para gerar a
etiqueta do mesmo.
Não vamos mais enviar o rastreio por imbox, dá para vc mesmo localizar ele, das seguintes
formas.
Entre no mercado livre, minha conta, resumo e vendas com entregas pendentes.

Clique ai e localize sua venda.

No caso eu quero saber sobre esse produto, quero achar o rastreio

Na pagina seguinte vai estar o rastreio.
Passe para todos seus clientes. Como disse não vamos passar mais por falta de tempo.
Esse tutorial é só para vendas com depósitos que vc precisa gerar a etiqueta para o envio.
No final fica assim.

