Sonhos.
Estamos nesse ponto do treinamento, onde você começará a receber pedidos de orçamento,
Isso é comum se vc seguiu os passos anteriores. Aqueles que te observavam até agora, estão
te procurando.Vamos agora te ensinar a procurar onde tem os produtos que eles querem, os
sonhos. Onde você foi escolhido a trazer para ele, e você pode.
Vamos dar um exemplo de um produto que vc postou que chegou no galpão dos EUA. Esse
abaixo.

Para procuramos um produtos, temos que jogar oque esta escrito na caixa, então veja tudo
que está escrito para pesquisar.

Nessa caixa conseguimo as palavras circuladas. Neo Geo mini Internacional
O site e o google, por lá que vamos achar todos os produtos que estamos procurando.

Vc precisa clicar em uma das opções, damos prefêrencia pelo amazona.com pois temos planos
de frete nacional grátis o prime.Ou Ebay também um bom site para comprar.

Encontramos ele no Amazon, importante vc checar se o produto está disponível para comprar,
e quantas unidades tem, caso tenha mais compradores, ver se vá suprir a todos.
Vamos dar outro exemplo, o cliente te envia uma foto pelo imbox do facebook.
No caso essa abaixo.

Nesse caso ai, temos mais escritas, tem uma facilidade maior para achar no google.

Então sempre da mesma maneira, jogamos no google.

Pronto achamos ele nesse site abaixo, o segundo link a acima

Agora vamos para mais um exemplo.
Serie esse molinete

Mais uma vez vamos dar preferência para o código do produto, um exemplo
Faz de conta que vc quer um tocador de mp3 da sony
Se vc digitar Sony mp3 player vai dar dezenas de resultados, mas se vc colocar junto o modelo,
vai ajudar mais, e vai ser mais rápido a procura do produto, quem colocar o nome
corretamente, o resultado já sai na primeira página, e se possível na segunda opção.
Vamos ver as palavras que teremos para jogar na internet.

Vamos diretamente no site do ebay, com essas palavras; Abu Garcia 7000 C3

Então quando vc for procurar algo, vc pode ir no Ebay, Amazon, caso não tenha, entre no
google e cole as palavras correta, se vc está demorand muito para achar o produto, é sinal que
vc está digitando errado, não está escolhendo as palavras corretas.

Dependendo do produto é bom vc colocar o fabricante, o modelo, do que se trata(exemplo
um cd, ou um game) o numero do modelo, e etc.
Será feito um outro de como achar produtos no Japão, Aguarde!!

