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Seguindo este passo a passo você irá conquistar seus primeiros clientes
usando a captação ativa no Marketplace no Facebook. Vou te ajudar
com o passo a passo aqui!
1. Entrar nos grupos de compra e venda da sua cidade no Facebook
Procure a aba grupos do seu facebook
Pesquise pelo nome da sua cidade
Irão aparecer grupos de desapego ou compra e venda.
Esses são os melhores.
Peça para entrar em todos esses grupos (escolha grupos com
movimento)
Veja todas as regras dos grupos e veja se é possível fazer
publicidade neles.
Interaja nos primeiros dias com publicações dentro do grupo
(comentários, curtidas, conversando com os membros)
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Prepare o anúncio no Marketplace do Facebook
Depois de entrar na aba Marketplace, você encontrará um botão
na sua lateral esquerda dizendo: CRIAR UM NOVO CLASSIFICADO

Escolha o tipo de classificado (aqui você pode usar tanto a opção
de Item para Venda como Imóvel Residencial para Venda
Selecione 4 imagens e um Texto para divulgar seu anúncio
Coloque o número do seu whatsapp no anúncio (se possível em
formato de link também. Exemplo:
http://wa.me/5544986611454 (55 + DDD + seu whatsapp)
Preencha todos os campos e depois clique em AVANÇAR
Selecione todos os grupos que você deseja divulgar (máx 20!)
Fique atento às mensagens vindas no Messenger do Facebook e
no WhatsApp
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Alguns textos que você pode usar:
Casa NOVA á venda em Maringá no Bairro Vila Progresso (na planta)
🔰 VALOR: R$190.000,00 ( entrada aproximadamente R$ 38.000,00)
🔰 Use seu FGTS na entrada !!!
✅ 02 Dormitórios
✅ Sala
✅ Cozinha (com revestimento até o teto)
✅ Banheiro social (com revestimento até o teto)
✅ Área de serviço coberta (com revestimento)
✅ Quintal (ideal para edificar de uma área de churrasco/piscina/
churrasqueira)
❌ Não pode ter restrição no nome
🔰 Terreno de 200 metros quadrados
🛑 Temos também opções de planta com 1 suíte, e 3 quartos
🔰 Cuido de todo o processo do financiamento, desde a captação de
documentos, até a avaliação do crédito e conseguimos as melhores taxas e
condições do mercado, entre em contato, me chame no whatsapp e peça
uma simulação de financiamento!
http://wa.me/5544998811665
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Alguns textos que você pode usar:
Construimos e financiamos seu imóvel com parcelas menores que o aluguel!
Somos especialistas na construção de imóveis financiados pela Caixa!
Diferenciais:
✅ Financiamento garantido pela Caixa Econômica Federal
✅ Você escolhe o bairro da sua preferência
✅ Parcelas menores que o aluguel
✅ Entrada facilitada
✅ Casas de um até três dormitórios com suíte
✅ Fazemos o projeto do jeito que você sempre sonhou!
✅ Aprovação fácil e descomplicada
✅ Seu imóvel pronto em 6 meses (garantido em contrato)
CHAME NO WHATSAPP QUE FAREMOS UMA SIMULAÇÃO SEM
COMPROMISSO:
http://wa.me/5544998811665
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Alguns textos que você pode usar:
Construimos e financiamos seu imóvel com parcelas menores que o aluguel!
Você sabe quais são as vantagens dos imóveis construídos por nós?
1. Você paga uma parcela de financiamento menor que o aluguel (é sério!)
2. O valor final do seu imóvel ficará 20 a 30% mais barato que uma casa
pronta (se você decidir vender ela no dia seguinte que ficar pronta, você
teria um ótimo lucro!)
3. Você participa do projeto e pode escolher tanto o local onde você quer
morar como os acabamentos da sua casa nova
4. Você pagará um único financiamento para a compra do terreno e para a
obra
5. A aprovação do crédito é ágil e descomplicada.
6. Somos especializados em construções de imóveis nessa modalidade de
financiamento
7. Seu imóvel pronto em até 6 meses (garantido em contrato)
Vem fazer uma simulação conosco sem compromisso pelo Whatsapp:
http://wa.me/5544998811665
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Alguns textos que você pode usar:
Cansada de pagar aluguel?
Pois é... Infelizmente milhões de brasileiros tem esse mesmo sentimento:
"Estou cansado de pagar aluguel, um valor que é jogado fora..."...
Talvez o que você não saiba é que este valor de aluguel, na maioria das
vezes é o valor da parcela da sua casa própria. Com a modalidade de
aquisição de terreno e construção você compra a sua casa, constrói ela do
seu jeito e ainda paga 20 a 30% mais barato que comprar uma casa pronta!
Que tal uma simulação sem compromisso? Você só precisa enviar uma
mensagem pra gente no WhatsApp!
http://wa.me/5544998811665

