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Olá! Bom vê-las novamente! Hoje a aula vai ser mais objetiva. É
dia de colocar a mão na massa. 
 
Hoje vamos ver de perto como comercializar seus produtos
pelo WhatsApp. Ao fim dessa aula, esperamos que você consiga
divulgar seus produtos através do WhatsApp de forma rápida e
para uma grande quantidade de pessoas. 
 
Em primeiro lugar é muito importante lembrar que a FOTO do
seu produto sempre vem acompanhado de um TEXTO. 

Mas ATENÇÃO: o texto deve ser curto, objetivo e deve conter
todas as características importantes sobre o produto.
Por exemplo: se você for vender sabonetes naturais pelo
WhatsApp: a foto deve ser uma foto do sabonete (e da
embalagem que vem ele junto) e de um texto curto sobre as
propriedades (se é um sabonete de corpo, de rosto, se ajuda
para espinhas, se ajuda em inflamações e coceiras, se é
refrescante porque tem hortelã nos ingredientes, etc.). Coloque
as informações importantes que indiquem aos seus clientes
qual sabonete eles devem escolher. 
 
Agora vamos ver na prática como você se pode fazer essa
divulgação!
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VÍDEO 
"Aqui temos a tela do WhatsApp. Vamos clicar nos 3 pontinhos aqui em cima e
clicar em 'Nova Transmissão', selecionar os contatos para quem você deseja
mandar a mensagem sobre seus produtos e clicar no botão verde 'check'. Depois,
clicar acima do teclado a direita o botão que tem um clips. Depois clicar em
‘Galeria’ e selecionar a foto do seu produto. Em seguida escrever o texto, como
no exemplo:
 
'Olá, me chamo seu nome, faço parte da Rede Entre Elas, uma Rede de mulheres
que busca criar novas oportunidades de trabalho, emprego e renda para
mulheres da Cidade Estrutural. Estou vendendo sabonetes naturais feitos de
argila rosa e laranja. 
 
Investimento: R$ 10,00 a unidade
Aproximadamente: 62 gramas
Propriedades: Indicado para peles normais, secas e sensíveis. Suaviza irritações e
vermelhidão, hidrata e revitaliza a pele. Auxilia na redução de marcas de
expressão. 
 
Entregamos em: Cidade Estrutural, Guará, SIA etc.
Formas de Pagamento: dinheiro, cartão de crédito/débito, transferência pelo
Banco Comunitário da Estrutural.
 
Agradecemos o contato! 
 
Caso não queira fazer parte da transmissão, por favor nos envie uma
mensagem.” 

Agora vamos ver na prática como você se pode fazer essa divulgação!
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Além da ‘Lista de Transmissão’, outra ferramenta importante é o
status do WhatsApp, mas ele tem certas limitações: somente
pessoas que tem seu contato salvo no celular conseguem ver o
status. De qualquer forma, ele é mais direto.

Vamos aprender: 
 
VIDEO
"Aqui no canto superior esquerdo tem essa câmera. Clica nela, ei vai
direto para a câmera, mas você também pode ver aqui embaixo as
fotos da sua galeria. Clique na foto que você quer divulgar -> escreva
em 1 linha o produto aqui em baixo onde está escrito 'Adicione uma
legenda'.
Exemplo: 'Vendo sabonetes naturais. Preço: R$ 10,00. Mais
informações chamar no privado'.
Depois clique no botão verde 'check' e pronto!"
 
Importante lembrar de manter sempre uma boa foto no perfil do
WhatsApp para as pessoas saberem quem você é (evitar fotos de
filhos, paisagens, etc.). Lembre-se sempre das dicas da aula
passada! 
 
É isso por hoje gente! Até a próxima!
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