Nesse material vamos explicar oque você vai postar para chamar a atenção
de possíveis clientes.
É muito importante que você siga a risca oque é pedido, caso mude algo, o processo não vai
dar certo e todo seu trabalho vai ser em vão.
Albuns que é obrigatório você postar no seu face.
O álbum de produtos que estão chegando é obrigatório para que o processo dê certo,
Vai criar certa confiança aos clientes, eles vão começar a ver que você é a pessoa que
Consegue as coisas, esse álbum é fácil de achar no perfil do josé koyama, sempre estará com
Escrito, nosso deposito nos EUA, quando ele completa umas 40 fotos, abrimos outro álbum.
Então faça isso, não deixe um álbum com muitas fotos, até 100 é um número bom.
As pessoas vão ver chegando peças de computadores, celulares, roupas de crianças,
Maquiagens, brinquedos, peças de bicicletas e etc, isso vai alimentar a sede de importar.
Ela vai poder saber que pode entrar em um site americano e poder comprar sem precisar
Morar lá. E você será a ponte para isso.
Então vc que está começando do zero, crie um álbum e coloque mais ou menos assim,
#depositodoseua e subtítulo, veja oque nossos clientes estão comprando, você também

Poderá comprar dos EUA, me chame imbox para orçamentos.

Depois que vc colocou as fotos que já tenho, vc vai ter que ir add as fotos assim
Que possível dos produtos que vai chegando.
Todo dia as 20:00+- eu posto oque chegou, ai vou postar de uma vez so tudo que chegou
Então vc vai postar também, copie todas as fotos do post e cole no seu álbum.
Importante ser tudo de uma vez.
Exemplo, se eu postar 8 fotos, vc precisa postar as 8 de uma vez só, se vc postar um a um.
Seus amigos só vai ver a ultima, e as outras 7 99% não vai ver, então essa etapa não
Pode se passar despercebida, ela é essencial para que vc tenha pedidos.
O segundo álbum que vc vai postar, não será álbum e sim o post na sua timeline.
Quando chega uma caixa do japao ou eua, eu abro e posto na timeline.
Vc precisa copiar esse post e colar no seu.Quando chega dos EUA eu coloco #loteeua
Quando chega do Japaõ eu coloco #lotejp, isso é importante, eles vão ver que os produtos
Estão chegando, inclusive um item que vc vendeu, isso é muito importante, vai tornar um al
Voroço no seu face, vc ira receber mais imbox, seus post será mais visto, mais curtidas.

Post relacionados a importação é importante vc também publicar isso dá mais credibilidades
A vc, dá mais confiança, isso vai te ajudar a receber vendas.
Um exemplo desse post.

Post de pré-venda também é muito importante.

Tudo que josé Koyama postar para vender, vc pode vender, e vc tem 10% de comissão do valor
Anunciado.
Nunca mude nada, não aumente o valor, não mude nada nos anúncios.
Próximo material, como eu acho onde tem o produto que josé koyama postou?

