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Como criar uma loja virtual de roupa

1 – TUDO PREPARADO E....

Era o meu primeiro lançamento de uma loja virtual. Nos
últimos três meses tinha estado a aprender a criar um site de
uma loja online.

Encontrei  uma loja online nos EUA que me agradou e
que vendia mais ou menos os mesmos produtos que eu queria
vender e então copiei o design desse site (a parte  que tinha
conhecimentos para copiar).

A minha preocupação era saber se o sistema do carrinho
de compras estava a funcionar e se o pagamento através do
Paypal iria responder.

Tinha feito uma anúncio no facebook a anunciar a minha
loja, e estava preparado para gastar algumas centenas de euros
em publicidade.

O anúncio começou a aparecer nas páginas das pessoas,
eu acompanhava as estatísticas da publicidade.

O anúncio estava a ser publicado, havia pessoas a clicar
no link e a entrar na loja virtual.

Só que as vendas não apareceram, e até ao final, antes
de eu ter  cancelado a publicidade no facebook,  só apareceu
uma venda.
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O  que  é  que  tinha  acontecido?  Meses  de  esforço  e
dedicação  a  criar  uma  loja  online  só  tinham  dado  uma
miserável venda.

O mais estranho é que eu tinha tido muito sucesso em
vários  projetos  de lojas  físicas  (lojas  de rua).  E  o  site  estava
mesmo  parecido  com  o  site  americano  que  estava  a  ter
sucesso.

Felizmente  que  eu  não  dependia  da  loja  virtual  para
sobreviver. Se não já estaria a viver debaixo da ponte.

O  projeto  era  uma  aposta  que  eu  tinha  feito  a  mim
mesmo de ter o mesmo sucesso numa loja virtual que eu tinha
numa  loja  física  e  assim  poder  ajudar  os  meus  clientes  de
consultoria a criar lojas virtuais de sucesso.

Nos  meses  seguintes  lancei-me  numa  maratona  de
análise e de estudo de lojas virtuais. Depois fiz testes e mais
testes e finalmente comecei a ganhar dinheiro, dinheiro a sério,
na loja virtual.

Este livro pretende ensinar como criar uma loja virtual
de produtos de moda com clientes que compram mesmo.
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2 – DESFAZENDO OS MITOS DE COMO 
TER SUCESSO COM UMA LOJA 
VIRTUAL

Quando começamos qualquer projeto temos tendência
a  preocupar  com  aqueles  detalhes  que  nos  são  mais
desconhecidos  mas  que  normalmente  não  são  os  mais
importantes.

A  maior  parte  das  pessoas  que  abre  uma loja  virtual
nunca criou um site e só conhece o mundo das lojas virtuais
pelo lado do comprador.

Quando  criamos  a  loja  virtual  temos  que  aprender  a
parte técnica (tal como programar ou tirar fotos de produtos) e
a  parte  estética  (tal  como desenhar  o  site,  criar  banners  ou
retocar fotos). 

Essa é uma parte importante do trabalho mas não é a
parte que vai fazer a diferença.

Ter a loja construida e com um bom aspeto é o básico,
mas  pôr  os  clientes  a  lá  chegar  e  a  comprar  isso  já  é  uma
história completamente diferente.

E eu tão preocupado em pôr a loja com um fundo preto
e as letras brancas quando isso não era o mais importante.
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No fundo o que eu aprendi é que uma 
loja virtual não é assim tão diferente de 
uma loja de rua.

Os meios técnicos podem ser diferentes, mas os clientes
são os mesmos, pensam da mesma maneira e têm as mesmas
motivações que os clientes de rua.

As pessoas que compram na internet também compram
em  lojas  de  rua.  Não  são  clientes  de  outra  espécie
completamente diferente.

O mais curioso é que mesmo quem tem lojas físicas e
depois abre uma loja virtual tem dificuldade em ter sucesso.

O problema é que pensam que uma loja virtual é uma
coisa  completamente  diferente.  E  pensam  assim  porque  a
internet está cheia de “especialistas” em vendas online que a
única coisa que sabem fazer é criar sites, e ensinar a conseguir
likes no facebook, mas que não percebem nada de psicologia
do consumidor.

Neste livro vou dar conselhos e sugestões sobre a parte
técnica, pois mesmo não sendo a que faz vender, tem de ser
feita e quem começa não sabe como fazer. Mas também vou
dar conselhos de como fazer os clientes comprar.
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3 - QUAIS AS PLATAFORMAS 

Uma das primeiras questões que temos que resolver é:
onde vamos vender os nossos produtos.

Existem muitas alternativas e eu vou dividi-las em dois
tipos:

1. Plataformas que nós controlamos

2. Plataformas que não controlamos.

Plataformas que nós controlamos

Uma plataforma (ou meio) que nós controlamos é um
site próprio ou loja própria. Compramos um domínio (nome do
site)  e  alugamos  um  espaço  num  servidor  e  começamos  a
vender . Podemos fazer o que nos apetece. Desenhamos o site
como queremos,  vendemos  os  produtos  que queremos  e  só
temos os nossos produtos à venda.

Plataformas que não controlamos (externas)

Uma plataforma que não controlamos é um site onde
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existem outras lojas ou vendedores e os clientes podem ver os
nossos  produtos,  mas  também  os  produtos  dos  nossos
concorrentes.

As plataformas de vendas mais conhecidas são: Amazon,
Ebay, Mercado Livre, Etsy.

E não controlamos esta plataforma porque o senhor Jeff
Bezos (dono da Amazon) pode acordar mal disposto (e dizem
que acontece com frequência) e decidir que já não precisa de
mais lojas de roupa – e isso aconteceu – agora só aceitam lojas
de roupa em caso muito especiais.

Qual o melhor tipo de plataforma?

Ter um site próprio com loja é a mesma coisa que você
comprar um espaço numa rua e instalar lá uma loja.

Você  pode  fazer  o  quiser  na  loja,  mas  terá  que  se
esforçar para conseguir clientes.

Ter uma loja numa plataforma que não controla é como
ter uma loja num shopping. Você pode ter acesso imediato a
milhares  ou  milhões  de  potenciais  clientes,  mas  tem  que
competir diretamente com as outras lojas e está dependente do
que os donos do shopping quiserem fazer.

Um dia você está toda satisfeita com a sua loja e no dia
seguinte  os  donos  do  shopping  dizem  que  vão  fechar  para
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construir um casino no local porque são amigos do ministro e
ele conseguiu uma licença.

No curto prazo é bom estar numa plataforma como o
Ebay, Esty ou Mercado Livre. Os custos são reduzidos, é muito
fácil preparar uma loja (não precisa de grandes conhecimentos
técnicos) e tem acesso imediato a milhões de clientes.

Mas  no  longo  prazo  você  tem  que  conseguir  levar
clientes para a sua loja própria.
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4 – COMO ABRIR UMA LOJA NUM SITE 
PRÓPRIO

Programar  um  site  próprio  a  partir  do  nada  só  está
acessível  a  quem  tem  muito  dinheiro  para  gastar.  Todas  as
outras  pessoas  criam  uma  loja  virtual  com  “programas”  já
criados.

Dois dos principais  “programas” que permitem criar  e
manter uma loja online são o Wordpress e o Prestashop.

O wordpress foi criado para quem quer ter um blogue
mas existem uns “acrescentos” o termo correto é plugin, que
transforma um blogue numa loja online. É um programa muito
fácil de instalar e utilizar.

Este livro não pretende ser  um manual técnico,  e por
isso não me vou alongar muito nesta matéria. Ainda por cima
existem  milhares  de  sites  que  o  ajudarão  a  instalar  o
Wordpress, bem como milhares de vídeos no youtube.

O Prestashop é muito mais completo que o Wordpress
(para lojas) mas é um pouco mais difícil de perceber.

Para quem está a  começar,  o ideal  é  criar  um blogue
com o Wordpress, depois criar uma loja mantendo o Wordpress
e  só  quando  o  negócio  se  tornar  exigente  passar  para  o
Prestashop.

Tanto o Wordpress como o Prestashop são gratuitos.

Para quem ainda está à procura de informação básica
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para iniciar, aqui ficam os passos a dar:

1. Você escolhe uma empresa de hospedagem ou hosting
– pesquise  no google vão-lhe aparecer  várias.  O mais
seguro é escolher uma das grandes empresas do setor –
as primeiras da lista.

2. Você  regista  o  domínio  que  pretende.  Estes  sites
permitem que veja se o domínio que escolheu já está
disponível. Caso esteja livre, o registo é quase imediato.

3. Você  contrata  um  serviço  de  hospedagem  com  essa
mesma empresa.  De início  deve  contratar  um serviço
básico  de  hospedagem.  Mais  tarde  poderá  fazer  um
upgrade.

4. Depois você instala o software que escolheu para a sua
loja.  A  maioria  das  empresas  de  hospedagem  tem  a
hipótese de criar um site com o Wordpress com apenas
alguns clicks. Caso não exista essa possibilidade vá ao
site  do  software,  wordpress,  prestashop  ou  outro  e
descarregue  o  programa  e  siga  as  instruções  de
instalação.

5. Depois é só preencher alguns dados, tal como o nome,
logótipo, imagens, design do site, e já está.

O  processo  é  simples.  Você  poderia  contratar  alguém
para fazer todo este trabalho,  mas de início  aconselho a ser
você a fazer. Por duas razões:

1. Aprender o básico permite que perceba o mecanismo
que está por detrás de um site, e assim se um dia decidir
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contratar um web designer, saberá explicar o que quer.

2. Quando você inicia uma loja não sabe muito bem qual o
design e a estrutura do site que melhor funciona, por
isso, antes de gastar algumas centenas de euros, teste o
que melhor funciona.
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5 – QUAIS AS MELHORES PLATAFORMAS 
EXTERNAS (QUE NÃO 
CONTROLAMOS).

Dependem  um  pouco  do  tipo  de  produtos  que
vendemos e para onde vendemos.

O Ebay e o Etsy estão mais adequados para quem quer
vender para todo o mundo. O Ebay é mais generalista. O Etsy é
mais adequado para produtos de design ou produção própria.

O Mercado Livre está presente tanto em Portugal como
no Brasil, sendo muito forte no Brasil.

Estas  três  plataformas  aceitam  com  facilidade  lojas
novas.  Qualquer  pessoa pode inscrever-se  e  passados alguns
minutos começar a vender.

Existem  outras  plataformas  que  são  um  pouco  mais
restritivas  e  só  funcionam  por  candidatura.  Os  lojistas
apresentam  uma  candidatura  e  depois  ficam  à  espera  da
resposta. Só as lojas que apresentam produtos e imagem que
agradem é que são aceites.

Por isso, se está a começar, nem pense nestes sites pois
não  tem  um  historial  que  eles  possam  analisar.  Deixe  esta
opção para mais tarde.
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Para quem vende roupa usada, para além destes sites os
sites de anúncios (tipo OLX) também são uma hipótese.

Eu já testei vender no Etsy e no Ebay. Como não gosto
de dar opiniões de assuntos que não conheço, criei uma loja em
cada um destes sites.

Gostei mais do Etsy. Não sei se foi por ter tido melhores
resultados,  mas  achei  que  está  mais  bem  desenhado  para
vender artigos de moda.

O  próprio  site  do  Etsy  permite  criar  com  facilidade
produtos  com  diferentes  cores  e  diferentes  tamanhos.  E  as
diferentes cores ou tamanhos podem ter diferentes imagens e
diferentes preços. Já o Ebay não é tão simples. 
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6 – QUAIS OS PONTOS MAIS 
IMPORTANTES DE UM SITE

Na internet  encontra muita informação de como criar
um site e também alguma informação de como conseguir mais
visitantes para a sua loja.

O mais difícil é encontrar informação da estrutura de um
site. E em relação a um site de moda, a informação é ainda mais
escassa.

1 – A primeira página que os clientes veem
Os visitantes não vão todos iniciar a visita do seu site a

partir da página inicial.

Não se deixe enganar pelo nome - apesar de ser página
inicial, não é a primeira página que muitos deles vão ver. Eles
podem seguir um link do google ou de outro site qualquer que
vá ter a uma outra página do seu site, como por exemplo uma
página com um produto.

É por isso que o seu site deve ter informação em todas
as páginas que permita o cliente saber o que é o site. Deve ter o
nome da loja, e depois, por baixo do nome deve ter uma frase
que defina o seu negócio.
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2 – O menu

O menu deve permitir que o visitante consiga encontrar
os tipos de produtos, ou de estilo que está à procura. São as
chamadas famílias de produtos  – conjuntos de produtos  que
têm uma caraterística comum.

O  mais  habitual  é  encontrar  a  divisão  por  homem  /
senhora  /  criança  e  depois  como  sub-famílias  calças  /
camisolas / casacos / etc. 

Mas esta não é a única maneira de definir as famílias
que devem estar no menu.

Vamos supor que você vende só roupa feminina, e que
dentro dos produtos que vende tem dois estilos, o clássico e o
desportivo.  Pode ser  melhor que no menu apareçam os dois
estilos em vez do tipo de roupa.

A maneira  de descobrir  quais  as  famílias  de produtos
que  devem  estar  no  menu  é  analisando  e  testando  várias
hipóteses.

O menu deve ainda ter quatro items essenciais:

1. Acesso à página inicial. O visitante carrega no botão e
vai ter à página inicial.

2. Uma  página  com  informação  ou  “Perguntas
Frequentes”  em  que  você  esclarece  as  condições  de
venda.  Deve  incluir:  prazos  de  envio,  custos  de
transporte, prazos e condições de devoluções, etc.
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3. Uma página com a história ou com uma explicação dos
valores  da  sua  empresa.  Mas  não  ponha  um  texto
aborrecido com a  cronologia  da  empresa.  Você  deve
motivar e inspirar os clientes a acreditar na empresa e a
comprar os seus produtos.

4. O contacto da empresa. Deve ter a morada da empresa
ou  loja.  Em  Portugal,  caso  você  venda  e  receba
antecipadamente é obrigatório ter a morada e telefone.
No Brasil para além da morada é obrigatório colocar o
CNPJ.  Deve ter  também uma forma de contactar  por
email. Não escreva diretamente o seu email. Se o fizer
vais  começar  a  receber  toneladas  de  spam.  Coloque
uma “contact form”, que já vem com os programas, e
permite o cliente lhe envie uma mensagem sem ter que
saber o seu email.

Um  espaço  para  os  cientes  introduzirem  palavra(s)  e
procurarem  esses  termos  no  site  também  é  útil  e  já  vem
instalado com os principais programas.

3 – A página inicial

Apesar de nem todos os visitante entrarem pela página
inicial, muitos vão entrar ou passar por ela durante a visita ao
seu site.

Compare a sua página inicial (Homepage) a uma fachada
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e montra (vitrine) de uma loja física.

Que imagem é que você quer dar e o que quer mostrar?
O design e as imagens da homepage devem transmitir o estilo
da loja. Tal como você olha para uma fachada de uma loja e
sabe se a loja tem um estilo que lhe agrada, os visitantes do site
farão o mesmo.

Depois veja o que quer pôr mais na homepage, tendo
sempre por referência uma montra (vitrine) de uma loja física.

Quer  expor  um  amostra  dos  seus  produtos  mais
representativos?  Quantos?  Quer  colocar  o  preço?  Quer  por
uma explicação aos clientes, como se fosse uma cartaz de uma
montra.

4 – Pedir o contacto

Uma das coisas que uma boa parte das lojas se esquece
é pedir o contacto dos visitantes.

Pensamos  sempre  que  se  o  visitante  tiver  muito
interesse na loja vai gravar o site nos favoritos para mais tarde
lá voltar.

Não sei como está a sua lista dos favoritos mas a minha
tem quase tantos items como o número de adolescentes fãs
dos One Direction.

Quando  encontro  um  site  que  gosto,  carrego  na
estrelinha amarela, para “visitar mais tarde”. Só que nunca mais
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visito.

Por isso tente captar o contacto dos seus clientes para
que seja você a contactá-los.

Peça  o  email  ou  que  o  sigam no facebook,  pinterest,
instagram, twitter ou outra rede social.

E  não  se  fique  por  um  pedido  discreto  no  fundo  da
página.

Pode mesmo utilizar uma janela popup. Muitas pessoas
acham essas janelas irritantes, mas se aparecerem no momento
certo, e se os clientes estiverem mesmo interessados eles vão
dar o contacto de email ou segui-lo numa rede social.

5 – Guie os clientes

Tal  como numa loja física,  os bons lojistas conseguem
que  os  clientes  sigam  determinado  caminho  na  loja  até
chegarem à caixa.

Em  cada  página,  você  pode  ter  vários  links  onde  o
visitante pode carregar, mas deve haver alguns (de preferência
só um) que estejam em destaque, de forma a que a maioria das
pessoas siga esse caminho.

Você  deve  desenhar  vários  organogramas  com  vários
percursos possíveis e depois tentar que os clientes sigam esses
percursos.

Quando um cliente está numa página de produto, o que
você quer que ele faça é que adicione o produto ao carrinho. 
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Alguns  web  designers  pensam  no  botão  de  adicionar
como mais um aspeto estético só  que estão completamente
errados.  O botão de adicionar (ou comprar)  são dos  aspetos
mais importantes de uma loja virtual. Equivalem ao cliente de
uma loja física pegar o produto com a mão para levar para a
caixa.

O  segundo  botão  mais  importante  é  o  Pagar,  ou
checkout, ou qualquer outro nome que lhe dê.

Equivale numa loja física a pagar os produtos na caixa.
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7 – COMO CONSEGUIR VISITANTES

Até agora vimos como criar uma loja virtual e como pôr
essa loja a funcionar.

Só que isso não chega, falta o mais importante. Faltam
visitantes na loja.

Se  você  utilizar  uma  plataforma  tipo  Ebay  ou  Etsy  já
existem milhões de visitantes à porta da loja, você só precisa de
chamar à atenção deles.

Se tem um site próprio, então é como se tivesse uma
loja física numa rua onde não passam pessoas nem carros, e
por isso você vai ter que encontrar uma maneira de os levar lá.

Plataformas tipos Ebay, Etsy, etc.

Uma  das  maneiras  maneiras  de  conseguir  que  os
clientes vão à sua loja é pagando publicidade a esses sites para
que os seus produtos apareçam em destaque. É como se você
tivesse  uma  loja  num  shopping  e  fizesse  publicidade  em
cartazes  e  a  sua  loja  fosse  das  primeiras  que  os  visitantes
vissem logo que entrassem.

Claro  que  esta  opção  custa  dinheiro.  Pode  fazer  um
teste, pode resultar ou não.
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A maioria  dos visitantes que estão neste sites,  já têm
uma  ideia  do  que  pretendem  comprar,  e  então  fazem  uma
busca através do motor de busca da loja.

Por  exemplo:  querem  comprar  uma  camisola  de  lã
amarela  com  gola  redonda.  Escrevem  estas  palavras  e
aparecem-lhes vários produtos com imagens.

Se você tinha escrito estas características na descrição
do produto, então o seu produto vai aparecer na lista.

É por isso que é muito importante a descrição que você
faz do produto. Deve ser muito completa. Existe a tendência de
escrever mais ou menos a mesma coisa para todos os produtos,
mas quem se der ao trabalho de ter uma descrição específica
para  cada  produto,  terá  muitas  mais  hipóteses  de  ser
encontrado. A sorte favorece aqueles que estão na disposição
de se esforçar mais que os outros.

Muito importante é você fazer a descrição do produto
com termos que o cliente poderá utilizar. E que muitas vezes
não são os tecnicamente corretos.

Por exemplo você pode estar a vender uma camisola em
angorá, mas o cliente pode pesquisar “camisola fofinha”.

O primeiro passo foi conseguir estar na lista, mas você
agora  vai  ter  que  conseguir  que  o  visitante  clique  no  seu
produto.

Aqui  é  importante  que  tenha  uma  boa  descrição  do
produto,  mas  principalmente  que  tenha  uma  boa  foto.  O
visitante vai estar a olhar para as fotos e clica na que mais lhe
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agradar.

Site próprio

Como conseguir visitantes?

• Se tiver uma loja física pode enviar clientes para a loja
online através de cartazes, flyers, etc

• Através dos motores de busca. Chama-se a esta técnica
de SEO. Para você estar bem colocado no google, bing
yahoo,  deve  ter  uma  site  com  muita  informação  e
muitas fotos. É importante descrições detalhadas.

• Publicidade paga no Google, facebook, etc.

• Conseguir que falem da sua loja em blogues de moda.
Eu  escrevi  um  artigo  sobre  este  tema  no  site  da
vendaotimizada.com.  Aqui  fica  o  link:
http://www.vendaotimizada.com/aproveitar-moda-das-
fashionistas/

• Ter um blogue associado à loja (o  Wordpress permite
isso,  e  até  mesmo  o  Prestashop).  É  mais  fácil  os
visitantes  encontrarem  um  blogue  do  que  uma  loja
virtual.

As maneiras de conseguir clientes são muitas, algumas
são táticas muito avançadas e sofisticadas, difíceis de explicar
neste livro, pois precisavam de um livro só a tratar do tema.
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8 – COMO ANALISAR E MELHORAR A 
LOJA

Se não tivermos uma forma de analisar o que se passa
com as visitas e as compras, não poderemos melhorar o site.

Felizmente existe  o Google  Analytics,  uma ferramenta
grátis da Google e simples de instalar.

O google analytics é como a nossa gerente de uma loja a
quem perguntamos se ontem estiveram muitos clientes na loja,
o que é que eles fizeram, se compraram ou não, que produtos é
que viram, etc.

Só  que  o  Google  Analytics  sabe  todos  estes  e  mais
alguns  dados  e  de  todos  os  dias  desde  que  instalamos  o
programa.
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9 – CONCLUSÃO

Neste livro mostrei como criar um site, dando algumas
indicações  a  quem nunca  teve  um site,  mas  também dando
alguns conselhos mais avançados.

O que é importante, e que eu aprendi à custa de erros, é
que trate os visitantes e clientes como pessoas, tais como os
que vão às lojas.

Apesar de estarmos a trabalhar com máquinas, do outro
lado do pc, tablet ou smartphone existe uma pessoa que tem
desejos, problemas, sonhos e necessidades tal como todos os
seres humanos.

Para quem nunca teve uma loja  física,  é  aconselhável
aprender um pouco sobre o tema. As lojas físicas já existem há
milhares de anos, e por isso foram sido desenvolvidas técnicas
para aumentar as vendas. Aquelas que funcionam continuam a
ser as mesmas, e não são as lojas virtuais que vão mudar essa
técnicas.

No  início  só  existiam  tendas  onde  os  comerciantes
vendiam nas feiras. Por isso é que em espanhol loja continua-se
a dizer “tienda” (tenda).

Depois apareceram as lojas fechadas e permanentes, já
no século XX apareceram os shoppings, e mais recentemente as
lojas virtuais. Não são maneiras completamente diferentes de
vender, apenas utilizam instrumentos e meios diferentes.

A maioria dos “especialistas” vão-lhe dizer o contrário,
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que é uma revolução, mas a realidade é que o que eles tentam,
vender são conhecimentos e produtos técnicos, não percebem
nada de lojas nem de consumidores.

A Amazon não contratou apenas os melhores técnicos,
mas  foram  também  buscar  os  melhores  especialistas  em
comércio de lojas físicas.

Se  não  conhece  a  realidade  das  lojas  físicas,  leia  os
artigos do blogue vendaotimizada.com sobre o assunto:

http://www.vendaotimizada.com/category/lojas-de-roupa/

Vai ficar a saber muito mais que a grande maioria dos
outros donos de lojas virtuais.

Caso  tenha  dúvidas  ou  queira  dar  alguma  sugestão
envie-me um email:

fernandosilva@vendaotimizada.com

Leio todos os emails, e tento responder a todos.

Muito Obrigado.

Venda Otimizada Pag. 24

http://www.vendaotimizada.com/category/lojas-de-roupa/

	Como criar uma loja virtual de roupa
	Lojas de roupa, acessórios, sapatos e outros produtos de moda.
	Índice
	1 – Tudo preparado e....
	2 – Desfazendo os mitos de como ter sucesso com uma loja virtual.
	3 - Quais as plataformas.
	4 – Como abrir uma loja num site próprio.
	5 – Quais as melhores plataformas externas (que não controlamos).
	6 – Quais os pontos mais importantes de um site.
	7 – Como conseguir visitantes.
	8 – como analisar e melhorar a loja.
	9 – Conclusão.
	1 – Tudo preparado e....
	2 – Desfazendo os mitos de como ter sucesso com uma loja virtual
	No fundo o que eu aprendi é que uma loja virtual não é assim tão diferente de uma loja de rua.

	3 - Quais as plataformas
	Plataformas que nós controlamos
	Plataformas que não controlamos (externas)
	Qual o melhor tipo de plataforma?

	4 – Como abrir uma loja num site próprio
	5 – Quais as melhores plataformas externas (que não controlamos).
	6 – Quais os pontos mais importantes de um site
	1 – A primeira página que os clientes veem
	2 – O menu
	3 – A página inicial
	4 – Pedir o contacto
	5 – Guie os clientes

	7 – Como conseguir visitantes
	Plataformas tipos Ebay, Etsy, etc.
	Site próprio

	8 – como analisar e melhorar a loja
	9 – Conclusão


