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COMO VENDER PELO WHATSAPP
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O WhatsApp é usado por praticamente todos no
Brasil. E para quem quer realizar vendas, saber como

vender pelo WhatsApp é essencial.

     Você sabia que usar o WhatsApp em seu negócio pode
aumentar as suas vendas significativamente? O aplicativo serve
para bater papo com os amigos, compartilhar fotos no grupo da
família, publicar fotos no status… e ainda funciona como uma
excelente ferramenta para os negócios e vendas.

     O WhatsApp é uma ferramenta tão incrível para os negócios,
que é por isso que foi criada a versão WhatsApp Business.

     WhatsApp, que é o aplicativo de mensagens mais usado no
Brasil, estando ativo em 98% dos smartphones dos brasileiros e é
usado por milhões de pessoas em todo o mundo.
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POR QUE VENDER PELO WHATSAPP ?
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     A verdade é que não faltam motivos para apostar nas vendas
pelo WhatsApp. Com tanta gente usando o app e fazendo isso das
mais variadas formas, por que deixar passar a oportunidade?

     Se você já tem o próprio negócio, pode atrair novos clientes que
preferem negociar pela plataforma.

     Se depois de todos os argumentos que usei até agora, você
ainda não sabe porque deve vender pelo WhatsApp , eu vou te dar
mais alguns motivos.

     Usando o WhatsApp para vender, você vai aumentar o alcance
do seu negócio, pois muita gente prefere comprar pela internet e,
através do aplicativo, você terá um contato mais próximo com esse
cliente.

     Você precisa estar onde o seu público-alvo está e, como você já
sabe, a grande maioria dos brasileiros está no WhatsApp.

     Com a segmentação adequada e com anúncios direcionados,
você vai poder atingir um grande número de usuários que,
possivelmente, comprará de você.

     Mais adiante você verá como usar o WhatsApp como estratégia
de divulgação, através de dicas valiosíssimas. Com essas dicas
você vai aprender como divulgar pelo WhatsApp de forma correta
e gerar ótimos resultados.

     Com tantos usuários, já deu para perceber que utilizar o
WhatsApp como estratégia para o seu negócio é uma jogada de
mestre, não é mesmo? O WhatsApp é hoje uma ferramenta de
marketing digital que não pode ficar de fora!
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DICA Nº 1 - SEPARE UM CELULAR / CHIP
EXCLUSIVAMENTE PARA O SEU NEGÓCIO
E UTILIZE O WHATSAPP BUSINESS !!!

    É um grande erro não separar o número pessoal do profissional.
Se você cometer esse erro, vai ter um grande transtorno, pois você
vai misturar seus contatos pessoais com os contatos de clientes e
de potenciais clientes.

    O ideal é separar um celular exclusivamente para o seu negócio,
com um número somente para isso. Com um celular exclusivo para
o seu negócio, você vai poder definir horário para atendimento,
colocar o logotipo da sua marca como imagem de perfil, adicionar
promoções no status, enfim… Vai trabalhar mais tranquilo(a).
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      Como falei no início do artigo, o WhatsApp é tão eficaz para os
negócios, que até foi criada a versão Business. O WhatsApp
Business é direcionada para empresas, não importa se são
empresas renomadas ou um negócio que acabou de ser criado. A
eficiência é a mesma. A versão WhatsApp Business traz várias
funcionalidades que irão te ajudar a vender muito mais.
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DICA Nº 2 - NÃO SE ESQUEÇA DE PEDIR A
AUTORIZAÇÃO DOS SEUS CLIENTES !!!

    Ponto extremamente importante.

    Você precisa ser PROFISSIONAL. "Olá bom dia, tudo bom? Sou
VANDER SANTOS, trabalho com... Você tem um tempinho pra
mim?" As mensagens podem variar, desde que, solicite a
autorização do seu público para enviar mensagens para ele.

    Agindo assim, você nunca terá seu CHIP NOVO bloqueado.

    Se enviar mensagem para as pessoas sem chamar a atenção
delas, você corre o risco de essas pessoas denunciarem o seu
contato, e se caracterizando SPAN o próprio WhatsApp bloqueará
seu número.

    Agora quando a pessoa responder sua mensagem as opções de
denunciar e bloquear desaparecerão, e você poderá enviar as
próximas mensagens sem correr o risco de bloqueos.
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    Não tenha medo de divulgar.

    À primeira vista, pode parecer uma dica estranha, mas vamos
explicar. Talvez pelo receio de ser invasivo, empreendedores do
WhatsApp por vezes não se sentem à vontade para criar uma
campanha de divulgação em versão resumida e repassá-la aos
contatos.

    Entenda que, se você acertar na mensagem, adotando uma
linguagem persuasiva, sua campanha de divulgação tem tudo para
ser bem recebida.

    Exalte os diferenciais que você oferece e conquiste o cliente
deixando na sua mente a certeza de que você é a melhor opção
para a sua necessidade de consumo. Para tanto, a próxima dica
oferece um complemento e tanto.
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DICA Nº 3 - CRIE UMA CAMPANHA DE VENDAS

    Gatilhos mentais são uma técnica de convencimento do usuário,
tocando em aspectos considerados chave para a sua tomada de
decisão.

    Pode ser, por exemplo, o gatilho da escassez, que leva o cliente
a fazer a compra antes que o produto acabe.

    Ou o da urgência, que o induz a agir de forma imediata para não
perder uma oportunidade que parece ser única.

    Seja qual for a sua estratégia, o segredo é saber mexer com as
emoções do cliente e tirá-lo da zona de conforto.

DICA Nº 4 - USE E ABUSE DOS GATILHOS MENTAIS
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    Este é o ponto no qual muita gente falha dentro de uma
estratégia de divulgação pelo WhatsApp.

    Estamos falando de um negócio próprio precisa
trabalhar/divulgar seu produto ou serviço como se tivesse
trabalhando no tradicional.

    É isso mesmo, você precisa encarar seu negócio pelo WhatsApp
com seriedade. Como é o seu próprio negócio, você precisa de uma
rotina e nela encaixar todas as atividades diárias.

    Mas foge de erros comuns, como divulgar no horário de almoço
ou quando o cliente sequer acordou. Ou seja ele nem vai prestar
atenção no seu produto ou serviço.

    Para o seu negócio dar certo, todo detalhe conta. E é por isso que
você precisa ter uma rotina bem organizada.
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DICA Nº 5 - ESTABELEÇA UMA ROTINA DE TRABALHO

    Agora que você já sabe como iniciar/divulgar pelo WhatsApp e
como usar essa ferramenta como estratégia de negócio para
aumentar a sua rede de clientes significativamente, chegou a hora
de colocar tudo em prática.

    Saber de todas essas informações é fundamental, mas de nada
adianta ter conhecimento e não colocar em prática.

    O popular app de mensagens é uma ferramenta própria para
fazer negócios e gerar resultados incríveis para o seu negócio. Só é
preciso saber usá-la e isso você ja aprendeu.

CONCLUSÃO - COLOQUE TUDO EM PRÁTICA
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