
 

 

 

FACEBOOK 

O Facebook é a maior rede social do mundo. Por isso é um prato cheio de clientes e 
oportunidades de venda para você.  

Reunimos 5 dicas básicas voltadas para iniciantes. As estratégias são fáceis de executar e 
vão fazer muita diferença na divulgação do seu trabalho. 

 

1. Aumente sua rede de contatos 

É importante ter muitos amigos no Facebook. Assim, mais pessoas vão ver seus trabalhos e 
a possibilidade de encontrar novos clientes é maior. 

Por isso, se você ainda não tem muitos contatos, adicione novas pessoas, amigos, colegas 
de trabalho e familiares.  

Pode ser que nem todos eles se interessem por artesanato, mas quanto mais pessoas 
visualizando suas publicações, mais alcance e relevância na rede social você terá. 

 

2. Varie as publicações 

O objetivo da foto é chamar atenção dos seus amigos para que eles entrem em contato 
com você. Por isso é muito importante caprichar na foto. Use as dicas de fotografia  que 
demos no vídeo anterior. 

Outro detalhe essencial é deixar na legenda algum meio de contato pelo qual seu cliente 
possa te contactar. Afinal, o Facebook serve mais para atrair os clientes, pois a venda em 
si, vai ser feita de forma mais pessoal, no whatsapp. 
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Desafio Faça e Venda 

 

Sobre as publicações na sua página, o interessante é variar os tipos de fotos: 

• foto do produto 
• foto sua com as peças 
• galeria de fotos com peças de um mesmo tema 
• vídeo com você mostrando os produtos 

 

3. Capriche na legenda 

A foto vai chamar atenção do seguidor, mas é na legenda que você vai convencê-lo a 
entrar em contato com você. Abaixo seguem algumas sugestões para algumas peças do 
Desafio Faça e Venda: 
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Desafio Faça e Venda 
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Desafio Faça e Venda 
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Desafio Faça e Venda 

 

 

Descrição das fotos 

Dê um presente criativo e personalizado nesse Natal! 
Porta panetone com tema Papai Noel, feito 100% à mão, em feltro. Todos vão se 

encantar  
 
Faça a sua encomenda comigo. Mas corra, pois tenho poucas unidades. 
 
Envie uma mensagem no whatsapp para o número [xxxxx-xxxx] ou deixe o seu comentário 
aqui. 
 
Faça o Natal de alguém mais especial, gastando pouco e impressionando no presente. 
 
________________________________ 
 
Flâmula natalina para decorar a parede ou a porta de casa. 

100% feita à mão, com tema a sua escolha  
 
Personalizo da maneira que você quiser! Faça já a sua encomenda para não perder, 
tenho poucas vagas na agenda  
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Desafio Faça e Venda 

Envie um whatsapp para o número [xxxxx-xxxx] ou deixe o seu comentário aqui. 
 
_______________________________ 
 
Decore a sua árvore de Natal com pingentes artesanais! Eles são lindos e vão deixar a sua 

árvore muito original  
 
São feitos 100% à mão, com todo o carinho que a sua árvore precisa.  
 
Faça a sua encomenda agora mesmo... Mas não demore, pois a minha agenda está 

quase completa  
 
Envie uma mensagem no whatsapp para o número [xxxxx-xxxx] ou deixe o seu comentário 
aqui. 
 
____________________________________ 
 
Potes decorados com temas fofos de natal. 
Podem ser usados para dar de presente, lembrancinha ou mesmo pra você usar na sua 

casa. Que tal?  
 

Decoração feita à mão, totalmente artesanal e personalizada para você!  
 
Corra e garanta já o seu, tenho poucas unidades disponíveis. 
 
Envie uma mensagem no whatsapp para o número [xxxxx-xxxx] ou deixe o seu comentário 
aqui. 
 

________________________________________________________________________________________ 

Essas dicas foram preparadas especialmente para o Desafio Faça e Venda, da Escola de 
Feltro. Acesse a página aqui e confira as regras para participar. 


