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A internet é um meio excelente para o 
artesão mostrar o seu trabalho para o 
mundo e também para vender de forma 
muito mais fácil. É possível montar uma 
loja virtual e vender 24 horas por dia, 7 

dias por semana. 

Se você quiser aproveitar essa Se você quiser aproveitar essa 
oportunidade, o momento é agora!

Ao contrário do que muitos pensam, vender 
artesanato pela internet não é nenhum 
bicho de sete cabeças. Você pode começar 
de maneira rápida e fácil, sem necessidade 
de ter empresa e nem investir uma quantia 
muito alta. Existem ótimas opções para 
quem está iniciando ou mesmo para quem já 
tem alguma experiência e quer expandir o tem alguma experiência e quer expandir o 

seu negócio.

Como começar?

Uma das primeiras coisas a se fazer é criar uma loja virtual. 
Existem várias opções de plataformas no mercado e é 
necessário escolher com cuidado, pois essa é uma parte 
importante para o sucesso do empreendimento. Duas opções 
muito interessantes são o Elo7 e a Iluria, e a escola depende 
do seu momento.

Onde vender

Para receber os pagamentos é muito simples, não 
precisa nem ter uma empresa. Basta se cadastrar 
no intermediador de pagamentos que a sua loja 
usa e começar imediatamente a receber 
pagamentos por boleto bancário ou cartão de 
crédito, tudo rapidamente e sem burocracia.

Como receber 
    os pagamentos?

O frete é o cliente quem paga e o valor pode ser 
calculado automaticamente pela própria plataforma que 
você está usando.  Uma outra opção de cálculo de frete 
é usar diretamente o site dos Correios, lá você pode 
colocar o CEP de origem e destino, além de outras 
informações e ter o valor exato.
Se você quiser pode fazer promoções de frete grátis e Se você quiser pode fazer promoções de frete grátis e 
incluir esse custo diretamente no valor do produto.

E o frete?

Um dos elementos mais importantes em uma loja virtual 
são as fotos, elas podem definir o sucesso ou fracasso 
do negócio. Como o cliente não tem contato direto com 
o produto, é fudamental ter fotos de qualidade, assim 
ele pode ter a melhor impressão da peça. Para tirar 
boas fotos não é obrigatório que se tenha equipamento 
profissional, é possível tirar excelentes fotografias 
com câmeras compactas e até celulares, basta com câmeras compactas e até celulares, basta 
caprichar na iluminação e edição.

Capriche nas fotos

Assim que criar a loja, é necessário fazer a 
divulgação, para que possíveis clientes vejam os 
produtos. Sem divulgação não haverão pessoas 

visitando a loja e isso vai resultar em vendas nulas.

Uma forma muito interessante e eficiente de Uma forma muito interessante e eficiente de 
divulgação é através das redes sociais, 

principalmente o Facebook. É possível obter 
resultados surpreendentes se a divulgação for feita 

da maneira correta.

Agora que você já tem informações 
sobre como iniciar as vendas do seu 
artesanato, é hora de colocar a 

mão na massa. 

www.negociocriativo.com.br

Para Mais Informações Acesse:

Boa Sorte!

BOA DIVULGAÇÃO É FUNDAME
NTAL

Elo7 - é um marketplace, ou seja, 
uma loja virtual onde estão 
presentes vários artesãos 

vendendo as suas peças. É como 
se fosse uma feira livre virtual, 
onde as várias tendas estão 

localizadas uma ao lado da outra. 
Esse tipo de loja é indicado para Esse tipo de loja é indicado para 
quem está iniciando, pois é não há 
custo para abrir a loja e o 
cadastro é rápido.

Iluria - é um sistema de loja 
própria, ou seja, a sua loja é 
separada de todas as outras, 
diferente do Elo7. Essa 
plataforma é um pouco mais 
complexa e indicada para quem 
já tem algum conhecimento 
sobre vendas online. Para sobre vendas online. Para 

manter é necessário pagar um 
custo fixo mensal.


