Esse guia vamos ensinar com vender produtos da Mandarake

order.mandarake.co.jp/order/

Para começar, esse guia só vai ensinar vender os produtos que cabem nessa caixa abaixo, nessas medida, produtos
maiores vamos trazer sim(tem que enviar o link para o Koyama analisar e ver um site melhor para comprar)

O site da Mandarake é um conjunto de loja espalhadas pelo Japão, por isso que todos os produtos precisa ser
orçados separadamente. Orçar um por vez, se o cliente te mandar 3 links, faça um de cada vez, passe o valor unitário
para ele.

Cada produto marca em qual loja está, por isso o preço é orçado por peça.Outra coisa que precisa checar a
disponibilidade do item.

Tem uma função muito útil no site, vc pode deixo-lo em inglês e japonês, essa função vc vai usar muito, pois se a loja
não estiver mais o produto vc deixa ele em japonês, com essa função vc consegue colocar a escrita em outros sites
para procurar os produtos que deseja.
Veja como.

Dessa forma ele fica assim.

Vc copia e joga em outros sites.

Você consegue qualquer produto, lembre-se disso.Você é o mago das importações.
Para achar os produtos na Mandarake, o resultado será mais preciso se você pesquisar em japonês.Para achar como
se escreve em japonês, vai ter tudo no Google, vamos da um exemplo de como você encontra um produto lá.
Abaixo um exemplo.Antes de pesquisar pergunte a cliente se ele sabe a franquia do produto, e nome o personagem,
assim vc pesquisa.
Nesse caso abaixo o cliente passou que a franquia é Jojo Bizarre Adventure e nome do personagem é Dio

Então vamos no google com essas informações.

Ok copiamos e jogamos no site.

Caso o produto esteja indisponível, faça aquele processo de copiar o titulo e jogar em outros sites.
Agora vamos simular o orçamento de um produto disponível. Vamos explicar passo a passo.
Dados para o calculo
1-preço do produto, esse é o mais fácil ele está disponível assim no site.

2-Frete internacionalO frete internacional só tem dois valores
Y1500 para produtos ate 800 gramas
Y3000 para produtos até 2kg
Temos que imaginar que ele vai em uma caixa, essa caixa tem limites, esses limites não podem ser ultrapassados,
caso seu pedido passe desse tamanho precisa consultar a loja, pois será enviado em outra modalidade e o preço do
frete vai mudar.

3-Preço do Dólar em Rel
Para obter o valor do dólar em real siga esses passos.
Entre no site da uol e localize o valor do dólar hoje.

Temos que pegar esse valor e acrescentar 13,5%(taxas como iof, taxa das bandeiras e bancárias)

Nesse caso ai o valor que vc usa é R$3,88+13,5% ficando em R$4,40
4-Taxa dos correios.
È uma taxa que o governo criou recentemente de R$15 para todas as encomendas. Então vc não pode esquecer de
acrescentar esse valor.
5-Frete nacional-Esse frete existe quando precisamos enviar o produto do japao para a loja e depois enviar para o
cliente, acontece em casos do cliente não pagar todo valor do produto, ou pré-vendas.Nesse caso você precisa
calcular esse frete.
Use essa tabela para frete.
Acesse o site
http://www2.correios.com.br/sistemas/precosPrazos/
coloque esse cep de origem 19802-410
e vai sair o frete qe deve ser usado.
6-20% de comissão.
Então vamos as contas.
Simulando um produto de 5.000 ienes
Frete internacional 1500 ienes
Total 6500 ienes
Temos que transformar esse valor em dólar,
1 dólar no Japão custa 110 ienes(vamos usar sempre esse valor)
Então 6500 ienes dá 59dólares
Agora transformamos esse valor em real que dá 59x4,40
Que dá R$259,6
Soma a taxa de R$15
Que fica 274,60
Esse cliente pagou a vista e vamos enviar direto a ele, sendo assim
Não vai ter frete nacional(de sp para a casa dele)
Faltando apenas a comissão de 20%
Que fica 274,60+20% que fica em R$329,52
Ou seja o cliente precisa pagar R$330 pelo produto cotado.
Agora para quem quem não gosta de calculadora, tem outra forma de calcular.
Abaixe esse material
http://www.shoptudo100.com.br/resources/yen.xlsx (só digitar no seu navegador)
Jogamos os valores na tabela e ficou dessa maneira.

Ou seja mais fácil ainda não é.
Vamos lá você conseguiu vender um produto agora qual o próximo passo?
Vc entra no imbox do koyama

E faz assim
-----------------------------------venda
https://order.mandarake.co.jp/order/detailPage/item?itemCode=1061020765&ref=list&keyword=%E3%82%B8%E3
%83%A7%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%81%AE%E5%A5%87%E5%A6%99%E3%81%AA%E5%86%92%E9%99%BA%20
dio&lang=en

insere o comprovante de pagamento
Endereço para envio direto
Nome
Endereço
Cep
-------------------------------------------------------Fim
Sempre quando começar uma ação no face sempre precisa ter um inicio e um fim
Exemplo
-----------------------------------venda
conteudo
-------------------------------------Fim
Assim separa uma ação da outra.
Nuca em hipótese alguma repita ação no imbox

Porque eu posso comprar 2x o mesmo produto. Ou enviar 2x o mesmo produto, então nunca faça isso.
Antes de postar a ação confira tudo, é sua responsabilidade.
Se precisar de boleto chame o koyama que ele passa a vc.
Sempre informe essa pagina, para o cliente ver qual melhor forma para ele pagar.
Shoptudo100.com.br/pay

Pessoal eu quero formar pessoas que saibam fazer tudo sozinho, ser totalmente independente, eu não possuo
tempo disponível, deixo muita gente sem resposta diariamente, então se esforce e aprenda a cotar sozinho.
As dúvidas apenas nos grupos ok, se eu não tiver tempo lá, e vc puder sanar a dúvida do amiguinho, pode ajudar
também.
Não crie intrigas com seus amiguinhos, eu não terei tempo de resolver isso ok.
Sucesso e boas vendas.

