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Navegando Entre Este Livro e a Internet
Antes de começar sua leitura, convém explicar como você pode navegar
facilmente entre este livro e a Internet.
Este livro contém diversos links para sites da Internet. Todos os sites
referenciados neste livro são confiáveis e você pode acessá-los sem se
preocupar. Entretanto, os programas leitores de livros no formato PDF
(como este) possuem um dispositivo de segurança que impede a
abertura direta de links para a Internet. Geralmente eles apresentam um
aviso de segurança solicitando sua permissão antes de acessar um site
na Internet. Isso pode tornar sua navegação bastante inconveniente, por
isso eu recomendo que você desative esse recurso em seu programa
leitor de PDF durante a leitura deste livro.
OBS: Essa recomendação aplica-se a este livro, pois não é
possível garantir a segurança de links de outros e-books. Você
deve decidir se deseja manter desativado ou não o aviso de
segurança para links Internet do seu programa leitor de PDF
quando abrir outros documentos PDF.
Se você está usando o programa Adobe Reader para ler este
documento, faça o seguinte para desativar o aviso de segurança para
links da Internet:
1. No menu "Edit" (Editar), clique em "Preferences" (Preferências).
2. Na janela "Preferences" (Preferências) que se abre, selecione
"Trust Manager" (Gerenciador de Confiança) na caixa
"Categories" (Categorias).
3. Do lado direito da janela, clique no botão "Change
Settings..." (Mudar Configurações)no item "Internet Access from
PDF Files outside the web browser" (Acesso à Internet a partir de
Arquivos PDF fora do navegador web).
4. Na caixa "Manage Internet Access" (Gerenciar Acesso à Internet)
que se abre, selecione a opção "Allow all web sites" (Permitir todos
sites web) e clique no botão "OK".
Pronto! A partir desse momento, quando você clicar em algum link para
a Internet dentro deste livro, o site será aberto imediatamente.
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Introdução
Vamos começar com algumas perguntas:
1. Quantas pessoas você conhece que fazem ou já fizeram alguma
compra de um produto na Internet? Por exemplo: Celulares,
notebooks etc... ???
2. O que acharia de poder vender todos esses produtos?
3. Já reparou até mesmo quando acessa seu e-mail no Hotmail e
tem lá uma barra lateral mostrando uma propaganda sobre
“Caneta Espiã – De R$299 por R$ 99? Sabia que eles compram
por cerca de R$ 40 reais e revendem pra você?
4. Quando você vai ao MercadoLivre.com e procura lá por GPS, ou
um celular que é novidade, quem você acha que são aquelas
pessoas que vendem esses produtos? Resposta: são pessoas
como você, que compram da China ou Eua e vendem pra você
sem nem colocar a mão no produto. A partir de agora você vai
saber exatamente como se faz isso, e é muito mais fácil do que
você imagina, é como 1 – 2 – 3...
Se você quiser ganhar dinheiro com venda de produtos físicos você
deve saber que você precisa estar preparado para fazer o trabalho
manual: embalagem e transporte de mercadorias, exatamente o tipo de
coisa que eu faço questão de NÃO fazer.
Se você estiver disposto a fazer de R$ 1.000- R$ 5.000 por mês de
lucro através de produtos de consumo que mais vendem, comprando
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dos atacadistas e revendendo para outros atacadistas, ou vendê-los
individualmente em seu site ou Mercado Livre.com por exemplo, é só
seguir o que vou te mostrar mais abaixo. Atenção, muitas pessoas
afirmam oferecer listas de atacado, os melhores fornecedores, etc, mas
não são mesmo! Suas fontes são péssimas, e 99% vai roubá-lo. Minhas
dicas de fornecedores são 100% reais e confiáveis.
SaleHoo – O website SaleHoo.com dá acesso a centenas de segredos
de como vender os maiores e melhores eletroeletrônicos, roupas,
equipamentos esportivos da China, com enormes descontos. Você
pode, então, revender esses produtos no MercadoLivre ou TodaOferta
para ter grandes lucros.
A SaleHoo tem Mais de 8.000 dos melhores fornecedores legítimos
do mundo...
Um banco de dados constantemente atualizado, pré-selecionado e
categorizado de fornecedores, para que você possa encontrar o que
deseja.
A SaleHoo tem Mais de 75 mil membros ...
Salehoo é uma das maiores comunidades de comerciantes online na
internet. Tem um Fórum de membros onde você poderá obter
aconselhamento direto falando qual o fornecedor que você está
pensando em usar, ou um produto que deseja vender.
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Regras de Compra por Atacado
Em primeiro lugar, algumas regras básicas você tem que cumprir, que
vão lhe poupar muito tempo e dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas
violam estas regras todos os dias, e perdem milhares de reais para
fraudadores.
Regra Atacado #1 - NUNCA comprar produtos de quem quer ser pago
pelo Western Union. Se alguém pede o pagamento por Western Union,
não responda a elas, e bloqueie o seu e-mail. Eu sei que o seu baixo
preço de mercadoria é tentador, mas é um golpe. Western Union
aconselha o seguinte em seu site: "Certifique-se de saber para quem
você está enviando dinheiro. Se você está comprando produtos ou
serviços e pagar através da rede da Western Union, é sua a
responsabilidade de verificar a reputação e a legitimidade do vendedor.
Western Union não se responsabiliza pelo não-recebimento ou a
qualidade de bens ou serviços."
Regra Atacado #2 - Sempre solicitar que você pague um vendedor por
um dos seguintes métodos:
1 - Cartão de Crédito
Seguro porque a maioria das empresas de cartão de crédito irá
reembolsar o seu dinheiro se você registrar uma queixa de fraude.
2 - Escrow.com
Segura, pois protege tanto o comprador e o vendedor.
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3 - PayPal.com
Normalmente seguro para compras abaixo de US $ 2.000, porque
PayPal permite que você use um cartão de crédito e verifica o endereço
do vendedor, dados bancários e de identidade (não enviar dinheiro para
alguém através do PayPal se eles são listados como "não confirmado")
Antes de enviar o dinheiro certifique-se de perguntar o seguinte:
Nome completo do vendedor
Endereço do vendedor
Telefone
Nome do vendedor da empresa
As referências de empresas que o vendedor tenha trabalhado
antes, de preferência em seu país.
Regra Atacado #3 - Se o vendedor diz que ele tem um site, executar um
"check" para ver se o nome do vendedor e endereço de
correspondência é o mesmo. Você pode fazer isso facilmente, indo
para http://whois.domaintools.com
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Lista dos Melhores Fornecedores Mundiais
Aqui está uma Lista dos maiores, melhores e mais confiáveis
fornecedores - os Top mundiais:
1 – SaleHoo – O website SaleHoo.com dá acesso a centenas de
segredos de como vender os maiores e melhores eletroeletrônicos,
roupas, equipamentos esportivos da China, com enormes descontos.
Você pode, então, revender esses produtos no MercadoLivre para ter
grandes lucros.
2 - Worldwide Brand - Eu recomendo Worldwide Brands, não só
porque eles tem mais 4.000 produtos, mas porque também DROP
(Enviam). Isso significa que eles enviam para seus clientes, e você não
precisa manter um inventário ou fazer qualquer transporte. Eles são a
única fonte por atacado que tem um certificado do Ebay, isso é muito
importante.
3 - Ingram Micro - Ingram Micro é o segundo maior distribuidor de
eletrônicos do mundo. Eles oferecem preços muito bons.
4 - Allied Electronics - Transporta mais de 135 mil peças de
eletrônicos.
5 - MKidder Enterprises - Vende uma grande variedade de eletrônicos
de consumo. Contate para a lista de preço e disponibilidade:
Contato: Leeder Mateus
Email: mleeder@mkidderenterprises.com
W1961 La Tear Drop, Kaukauna, Wisconsin, 54130, Estados Unidos.
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6 - DNM Imports - Televisores de plasma, iPods, PSP e Notebook:
Contato: Clark Derek
Email: derek@dnmimports.com
261 Drive Oakridge, Cartersville, Georgia, 30121, Estados Unidos.
Ph: (770) 500-8828 - Fax: (770) 386-0955 - Celular: (678) 471-5853
7 – April Hutcheson - Distribuidor atacadista, 100% autêntico, sapatos
de excelente qualidade. Honesto, confiável, excelente serviço ao cliente.
Contato: April
Email: hutchmysale@ntelos.net
Covington, Virginia, 24426
Ph: (540) 962-2712
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Comunidades Vendedor & Comprador
Você pode facilmente encontrar fornecedores nos próximos locais, em
seguida, vender a mesma mercadoria por um bom lucro para outro
comprador, você encontra se quiser no mesmo site. Depois de receber
sua mercadoria a partir do vendedor que você comprou, você pode
facilmente vender essa mercadoria por um preço mais elevado. Muitas
vezes você vai encontrar um bom comprador disposto a pagar mais do
que você pagou, e ele nem sequer sabe que você acabou de comprar a
mercadoria de outro vendedor, no mesmo site e há poucos dias!
1 - Alibaba.com
Alibaba é a principal fonte para os compradores e vendedores por
atacado. Eles recebem centenas de milhares de visitantes todos os dias.
Você deve verificar este site todos os dias. Sua prioridade deve ser lidar
com empresas Alibaba que estão verificadas (TrustPass). Você também
pode tornar-se um membro Alibaba TrustPass. Uma vez que você é um
Alibaba membro TrustPass, muitas pessoas vão te levar mais a sério.
2 - Exporters Singapore
Semelhante a Alibaba, mas exige que todos os membros paguem uma
taxa, após uma analise de 30 dias, o que ajuda a manter scammers fora.
3 - Power Source Online
Você pode encontrar peças de computador baratas e componentes para
revenda.
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NOTA - As demais comunidades listadas abaixo são semelhantes a
Alibaba, com menos tráfego, mas recomendo que você os veja e juntese a eles se possível, de modo que você possa assim encontrar
fornecedores para tudo quanto é tipo de mercado (nicho).
4 - EC 21
5 - Global Sources
6 - EC Plaza
7 - Rusbiz
8 - Importers.com
9 - Trade Índia
10 - Fuzing
11 - Offer 21
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6 Mercados Poderosos para Explorar
Vamos considerar agora 6 poderosos mercados para você explorar –
Estes Mercados geram fortunas e farão você ganhar dinheiro pro resto
da vida.
1. Roupas, calçados e acessórios
O vestuário é uma categoria tão emocionante para envolver-se, ela
abrange muitos nichos de mercados, como sapatos, moda íntima,
camisas, bermudas etc. Vestuário também é fácil de vender, e o melhor
de tudo, sempre haverá uma demanda por vestuário (pelo menos até o
aquecimento global realmente destruir nosso planeta).
Dica de venda: Sempre dar aos compradores muita informação,
especialmente sobre o tamanho do item. Isso ajuda os compradores
para avaliar se caberá neles - um fator que pode facilmente causar
insegurança em compradores potenciais.
2. Eletrônicos
Possivelmente os mais competitivos, os mercados ainda potencialmente
rentáveis - especialmente quando se trata de itens como iPods e
telefones celulares. Considere completar sua gama de produtos com
acessórios como capas para iPod, cabos de reposição etc.
3. CDs e DVDs
Você sabia que o eBay vende mais de 1 milhão de DVDs e CDs, a cada
mês? No entanto, para cada um milhão de unidades vendidas, há cerca
de dois milhões listados. Xiiii!, você adivinhou... este é outro mercado
altamente competitivo. O truque então para ganhar dinheiro com DVDs e
CDs é o nicho desse mercado: filmes e séries de TV, ou álbuns de
música e encontrar um novo nicho de mercado como o exercício em
DVD's, filmes clássicos ou de aprendizagem de línguas.
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4. Jogos
Muitos entusiastas de jogos compram e vendem jogos e sistemas de
jogos. Um típico jogador vai comprar o mais recente, jogá-lo 8 horas por
dia durante quatro semanas, em seguida, quer encontrar algo novo para
entretê-lo, o que significa que há sempre uma abundância de
compradores em busca de um novo jogo.
5. Saúde e Beleza
Há tantos itens no mercado Saúde e Beleza: suplementos para perca de
peso, cremes anti-envelhecimento, vitaminas, cuidado com cabelo,
atendimento odontológico, maquiagem, perfume e colônias, hidratante,
creme para os olhos, escovas de cabelo e maquiagem e aplicadores e
muito mais!
6. Bebês
Dos brinquedos à alimentação, equipamentos e carrinhos de bebê, o
mercado de bebês é um mercado altamente rentável. Assim como
vestuário, sempre haverá um mercado para bebês.
Dica quente: Não se importe muito com produtos de primeira mão aqui,
os pais precisam que eles tenham uma abundância de roupas baratas
para os bebês brincarem na lama, sujar o tempo todo e terem outra pra
trocar.
Tenha em mente que estes mercados são seguramente rentáveis
somente quando eles são bem executados! As categorias acima são
altamente competitivas, por isso, quando vender, você deve trabalhar
duro para se destacar de seus concorrentes com grandes palavraschave e descrições de item, e atendimento ao cliente também!
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Aprofundando-se no Mercado de Bebês
Vamos nos aprofundar um pouco mais em um dos mercados citados
anteriormente para que você o entenda melhor e consiga destacar-se
dentre os seus concorrentes: o mercado 6 - Bebês.
Você provavelmente já ouviu ou leu tudo sobre o quão popular são
produtos para bebê, e realmente, não é nenhuma maravilha - com mais
de 15.000 bebês que nascem a cada hora de cada dia em todo o
mundo, há sempre uma grande demanda por produtos para eles ! Sua
popularidade online vem por duas razões:
Nem sempre há tempo para ir até a loja e comprar roupas novas,
brinquedos e outros objetos de uso cotidiano, como equipamento de
alimentação e cobertores, portanto, a compra online torna seus estilos de
vida muito mais práticos, do que comprando em lojas físicas.
Os bebês crescem para fora da roupa muito rapidamente, eles usam
dezenas de fraldas a cada semana; Então não é realmente nenhuma
surpresa que o custo médio de ter um bebê em um país é em torno de
R$ 50.000 apenas nos seus primeiros cinco anos! Por esta razão, os
pais se esforçam muito para reduzir os custos como podem, e muitas
vezes, comprando online ajudá-los imensamente.
Distribuidor de equipamentos de segurança: Os pais amam gastar
dinheiro em equipamentos de segurança para os seus pequeninos e
equipamentos de segurança de bebês é um best seller.
Há ainda muito espaço para ganhar dinheiro neste mercado crescente, e
encontrar os melhores fornecedores possíveis é a chave para seu
sucesso.
Como Comprar da China
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Segredo Revelado: Drop Shipping Passo-a-Passo
Drop Shipping é uma maneira muito interessante de obter lucro
vendendo produtos importados sem se preocupar com estoque, entrega
e impostos. Veremos agora passo-a-passo como você pode fazer isso.
A palavra mais buscada nos maiores sites de venda nacional: mercado
livre e toda oferta é celular. Adivinha porquê? Simplesmente porque
estamos vivendo uma tendência mundial dentro do e-commerce que são
os smartphones e celulares. Vamos pôr a mão na massa, lembre-se leia
tudo e depois ponha em prática seguindo a sequência abaixo.
Existem 3 sites da China altamente confiáveis. São eles:
http://www.dhgate.com
http://www.dealextreme.com
http://www.chinavasion.com
Especial: http://dinsqe.com/
Este site tem uma gama enorme de aparelhos celulares,você entra no
site, escolhe o aparelho e entra em contato com a fornecedora, no caso
eu separei uma fornecedora.
Essa fornecedora é muito atenciosa e te explicará tudo o que você
precisa saber, como preço do aparelho, cores, métodos de envio para o
Brasil, métodos de pagamento etc.
Adicione ela no Msn, o melhor horário é a partir das 22:00 hr. Msn:
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dsq603@dinsq.com
Nome: Michele
Ela só fala em inglês, mas para facilitar sua vida, vou deixar perguntas e
respostas abaixo ou você pode acessar o tradutor do google durante a
conversa:
http://translate.google.com/translate_t?hl=pt-br#
PERGUNTAS FUNDAMENTAIS
PRIMEIRO CONTATO:
"To whom it may concern,
My name is (seu nome igual ao do email) CEO of (nome de uma
empresa fictícia) and I?d like to obtain more information about the
products that you have available in your site."
(Ao responsável,
Meu nome é (seu nome) diretor executivo da empresa (nome fictício) e
eu gostaria de obter mais informações sobre os produtos
disponibilizados em seu site.)
"Please send me complete information on all advertized products,
given that I am very interested in aquiring them through your internet
sales system."
(Por favor, mande-me informações completas sobre todos os produtos,
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visto que eu estou muitíssimo interessado em adquiri-los através do seu
sistema de vendas pela Internet.)
"Please inform me the payment ways available, and the kinds of
shipments and their respective fairs and costs."
(Por favor, informe-me as formas de pagamentos disponíveis e também
os tipos de envio com os seus respectivos custos e taxas.)
"Do you take money transfer payments? If so, I'd like to know which
bank you work with so that I can make the transfer directly from Brazil."
(Vocês por acaso aceitam pagamento via transferência bancária, se sim,
com qual banco vocês trabalham de forma que eu possa efetuar o
depósito diretamente daqui do Brasil.)
"How long do you usually take to ship the product after the
confirmation of the acquisition?"
(Quanto tempo vocês demoram para postar a mercadoria após a
confirmação da compra?)
"I would like [Numero de unidades do produto] units of the product
code [codigo do produto] name [nome do produto]."
(Eu gostaria de [Numero de unidades] unidades do produto de código
[código do produto] de nome [nome do produto]. )
"Posted to the address: [Endereço completO, da forma que você
cadastrou no site: Endereço, cidade, estado, país, CEP]"
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(Postados para o endereço: [Endereço completo] )
"Do you take small orders?"
(Vocês aceitam pedidos pequenos?)
"Can you declare the value under U$50.00? Because the taxes are
painful in Brazil."
(Vocês podem declarar o valor abaixo de 50,00 dollares? Porque as
taxas são muito altas no Brasil.)
Como proceder?
Entrando em algum site deste acima, você terá acesso a diversos
aparelhos eletrônicos, basta ver o aparelho que mais te chama atenção
ou que você sabe que vende bem, ai é só clicar sobre o aparelho, abrirá
uma página com fotos e descrições.
Seu próximo passo agora será anunciar no mercado livre e toda oferta.
Para se cadastrar acesse os sites abaixo. Esses sites são gratuitos para
cadastro e também para anunciar.
http://todaoferta.uol.com.br
http://www.mercadolivre.com.br
Para o site toda oferta você vai precisar de uma conta no PagSeguro
para receber seus pagamentos. Para abrir sua conta, acesse:
https://pagseguro.uol.com.br/?ind=548152
É hora de anunciar: (faça parecido com modelo de anúncio abaixo)
Como Comprar da China
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Super Promoção!
Frete Grátis para todo o Brasil
I9B celular h-iPhone 3G - 16GB Dual
SIM Quadband 4GB de memória
Cores: preto/branco/vermelho

CARACTERÍSTICAS:
Idioma: Inglês / francês / espanhol / Português / Alemão / Malaysia /
Vietnamese / Russian / Arabic / Indonesian / Banho Turco / Tailandês
-Freqüência de operação: GSM
Rede Freqüência: 850/900/1800/1900MHz
TAMANHO (L × W × H): 115 × 61 × 11,6 milímetros
-Peso: 115g
-Cor: Cool Preto / Branco / Vermelho
-Tempo de conversação: 200 - 380Minutes
Estilo: Bar
-Tempo de espera: 200 - 420Hours
-Tamanho do LCD: 3,2 polegadas, 16000 mil cores; PX: 240 × 320px
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-Ringtone: corda 64; Ringtone format: mp3, midi
-Música: reproduzir mp3 no fundo, equalizador estéreo bluetooth,
-Vídeo: 3GP, MP4, support to play 3GP/MP4 em tela cheia
-Rádio FM: FM estéreo, pode jogar fora diretamente com fone de
ouvido
Câmera: 1.3MP, a saída é 12801024, o vídeo é de 385 × 288,
suporte para filmar com som, o tempo depende do armazenamento
-Rom: 3G armazenamento
-Transferência de Dados: Cabo USB / U disco / Bluetooth estéreo Standby Foto: JPG, GIF
-Plataforma de Galnaume: java
-Diretórios de telefone: 300 grupos, ringtone entrante, MP3 como
ringtone -SMS & MMS: 200 mensagens, MMS
-Schedule power on / off: apoio automático start / perto, pode ajustar
foto definida pelo utilizador do começo / próximo
-Despertador: 4 grupos, pode definir de segunda a domingo em
aleatório
-Jogos: 2 jogos comuns, built-in indutor da gravidade, sustentação
para transferir JAVA e pode ser configurado no carro da memória
-Mais informações: MP3/MP4/Handsfree/SMS group sending / Voice
recorder / WAP / Handwritten input / Radio / Bluetooth / GPRS
download / MMS / E-book / Coming chamada firewall / calendário /
despertador / conversor do mandato / conversor da unidade / tempo
do mundo / quad-band / indutor succinct
appearance/JAVA2.0/gravity/deslizar / deslizamento
Acompanha:
1 × Earphone
1 × Carregador
1 × USB Cable
1 × Couro
1 × Built-in Battery
1 × Manual em Inglês
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Quando alguém fizer a compra de seu produto no MercadoLivre ou no
Toda Oferta, ele irá te pagar, então você entra no site do fornecedor, faz
o pagamento e pede para ser entregue no endereço do seu “cliente”.
Simples!!!

É Hora de Colocar em Ação!
Entre em contato com o maior número possível de fornecedores que
estão listados, selecione os produtos que deseja vender, vá para o
MercadoLivre.com e TodaOferta.com.br e coloque os anúncios. Pro
resto da sua vida você começará a ganhar dinheiro, de uma forma muito
prática e simples.
Muito Sucesso!

PARTICIPE DO TREINAMENTO PROFISSIONAL
ESCOLA DE IMPORTADORES E APRENDA TUDO
SOBRE IMPORTAÇÃO. AULA GRATUITA:
http://escoladeimportadores.com/
CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR
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