Um exemplo de como calcular um preço de um
produto no Amazon.com
Exmplo
https://www.amazon.com/Resident-Evil-TVirus-G-VaccineReplica/dp/B077G6SR33/ref=sr_1_62?ie=UTF8
&qid=1516020248&sr=862&keywords=umbrella%20corporation
temos esse anuncio acima.

Então já temos o preço do produto $53,99
E também sabemos que o frete nacional é zero
Agora precisamos achar o frete internacional.

Os sites internacionais usam vários formatos
para calcular pesos e para isso precisamos
tentar achar no anuncio essa informação, há
casos de não ter o peso do produto no site,
quando isso ocorre você precisa achar no
google descrição desse produto, mas 80% do
anúncios possui sim essa informação.
Nos anúncios do amazon.com você vai achar
na descrição do produto que fica bem no final
do anuncio.

Vamos lá, queremos saber o peso dele
Copie e jogue no google, o google consegue
mostrar quanto pesa seu item jogando a
informação lá.

Copie uma das informações e cole na busca e
clica enter

Agora quero saber o tamanho, é a mesma coisa
Esta dizendo que o produto tem

9 x 3 x 7 inches
Então vamos no google e
digitamos 9 inches

Ok 9 inches tem 22,86cm
3 inches tem 7,62cm
E 7 inches tem 17,78cm
Ou seja a figura na tabela vai entrar como 500
gramas e sua medida e de
22,86cmX7,62cmX17,78cm

Pelo tamanho maior vemos que ela tem quase
23cm de altura sendo um tamanho normal
Agora vamos para outro caso de medidas
Ok então sabemos que o peso por kg é 25
dólares então 500 gramas vamos colocar
12,50 dólares o frete internacional
Sabemos que o preço do dólar hj, informado
na uol é de R$3,23
Agora abrimos a tabela e fica assim.

Saiu no resultado em amarelo o valor de
R$325,14 arredondamos sempre o valor para
valores exatos de R$10 em R$10
O valor seria R$330,00

O cliente ciente do valor e tendo interesse, vc
pergunta as opções que ele quer pagar.
Ele pode pagar por depósitos.
Os dados que você precisa passar nesse caso é
esses que está nesse link:
www.shoptudo100.com.br/pay
Caso ele queira pagar por cartão, montamos
um anuncio para ele e enviamos para que ele
possa comprar, e qualificar a compra como
entregue, após isso faremos a compra do
produto junto a fornecedores.
1-Meu cliente pagou por deposito já, oque eu
faço?
Deixe imbox para o José Koyama o
comprovante de pagamento + link do produto.
2-Meu cliente quer pagar uma parte em
deposito e outra em cartão, oque eu falo
Peça para ele depositar primeiro, mande imbox
o comprovante e a solicitação do link do valor
restante+ link do produto vendido.

3-Quando eu poderei ter a senha do mercado
livre para poder montar meus anúncios de
vendas de meus clientes?
Assim que você tiver algumas vendas, após
análise vc recebe a senha e faz todo processo
sozinho.
Você só recebe se realizar toda venda, não
conversamos com seu clientes, caso ele nos
procure porque você deixou de auxiliá-lo vc
perde a comissão pela venda.
Assim que o cliente estiver com o produto em
mão vc tem 10% de comissão pelo valor total
de sua venda,
Se sua venda foi de R$850
Vc terá o direito de solicitar R$85 em depósitos
em sua conta.
Assim que vc passa o link do produto para
podermos comprar, ele será comprado,
enviado para o deposito, iremos postar um
foto em nosso álbum, o produto virá junto com
outros produtos, iremos enviar para o Brasil,
ela vai passar pela receita federal, pagamos os

tributos e ele chega em nossa loja, depois isso
separamos o produto, vc informa ao cliente,
ele pagando a segunda parte enviamos ao
cliente.
Obrigado por ler.
E boas vendas, se era oque faltava para vc
vender, agora você não terá mais desculpas.

