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Início
Dedicatória
Dedico Esse Livro a todos os Parceiros que, por meio desse Pequeno Livro, vão conseguir obter o retorno
que Financeiro desejado.
Que esse Livro venha capacitá-los e auxiliá-los nas Vendas, Diretas ou indicações .
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“O único lugar aonde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”.
Albert Einstein

Introdução
Você que sente vontade de conhecer coisas novas, que gosta de novos desafios, ainda mais quando estes
desafios estão ligados diretamente a Renda Extra. Esse livro é exatamente para você! Com pequenas
explicações você ira entender tudo que oferecemos.

Preparativos
Quem deve ler esse Livro?
Qualquer pessoa que deseja ter uma renda extra através de vendas, essas vendas tanto com vendas
diretas ou por indicação.
Prepare-se para conhecer pessoas interessantes, lugares novos, ambientes que você talvez não pensasse
em estar e ficar cada vez mais entusiasmado em conhecer o poder que há oculto em você.
Um Abraço a todos e desejo uma ótima Leitura.
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Quem é o Grupo Criação

Surge em Maio de 2009, com a preocupação de satisfazer todos os tipos de Empresas no âmbito
das Tecnologias de Informação e Comunicação, nomeadamente projetos de web design e aplicações web.
A aposta na personalização dos projetos, a utilização de meios tecnologicamente avançados e o
acompanhamento do Cliente, são as características chave que definem a filosofia da Empresa e refletem os
seus objetivos: exceder as expectativas com soluções inovadoras.
Abaixo são as marcas que nós representamos, sendo elas:

Missão
Comprometemo-nos a contribuir para o desenvolvimento e crescimento das Empresas a nível
tecnológico, aumentando a sua capacidade de negócio através do desenvolvimento de Websites,
aplicações, portais de negócio e soluções colaborativas. Ambiciona ser uma Empresa reconhecida,
constituindo-se em uma fonte de referência na implementação de soluções de excelência tecnológica na
internet.

Visão
Ser Empresa referência, reconhecida como a melhor opção por Clientes, Colaboradores, Fornecedores e
Investidores, pela qualidade de nossos produtos, serviços e relacionamento.

Valores
Integridade; Compromisso; Valorização Humana; Superação dos resultados; Melhoria continua; Inovação;
Sustentabilidade.

O Que Fazemos
Somos especialistas no desenvolvimento de Web Sites e soluções para ambiente da Internet. Trabalhamos
nas linguagens HTML5, CSS3, PHP. Sendo assim Criação de Sites, Hospedagem de Sites e Otimização de
Sites.
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Afinal, é vender o que?
Trabalhamos com Venda e Locação de Sites, hoje o nosso foco
principal é na Locação de Sites com a Empresa PPG Sites
O trabalho será encontrar uma Empresa que esteja precisando de um Site e apresentar toda a lista de
benefícios que tem nas imagens abaixo e assim o Cliente aceitando basta pegar as informações de
cadastro dele e já vamos começar todo o Desenvolvimento.
Trabalhamos com dois Pacotes sendo eles o PLUS e o MAX, segue as informações de cada um abaixo.

Ao lado estão as informações
completas do nosso Pacote PLUS onde
oferecemos toda a Criação do Site,
Hospedagem, E-mails corporativos,
Atualizações completas no Site e muito
mais, tudo isso por apenas R$ 99,99
mensais

Ao Lado estão as informações completas
do nosso Pacote MAX onde colocamos a
Empresa na Primeira Página do Google,
Criamos toda a Campanha e fazendo o
acompanhamento e evolução dos
anúncios com as palavras chaves.
Contendo também a Criação do Site,
Hospedagem, E-mails corporativos,
Atualizações completas no Site e muito
mais, tudo isso por apenas R$169,99
mensais. Lembrando sempre que os créditos do Google
são a parte da mensalidade.

Oferecemos vídeos explicando os Pacotes e também sobre como vender e assim sem grandes dificuldades
você irá entender tudo. É muito importante também dar uma lida no Site da PPG assim entender tudo que
oferecemos, é muito simples de entender, afinal são apenas dois Pacotes e pronto.
Acesse o Site: www.ppgsites.com.br e de uma lida em todas as informações
As informações Completas está no Site https://www.grupocriacao.com.br/material.html Lá você tem todas
as informações e imagens para conseguir fazer toda a apresentação dos Serviços
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Onde você ganha o seu dinheiro?
Como temos 3 Empresas as comissões são diferentes entre elas.
Porem a principal Empresa que vamos trabalhar é a PPG Sites, segue abaixo:

Com a
trabalhamos com Locação de Sites os ganhos será a primeira mensalidade do pacote
que fechou. Oferecemos dois pacotes o PLUS de R$ 99,99 e o MAX de R$ 169,99 esses são os valores dos
ganhos que já será pago a você já logo na primeira mensalidade que o Cliente pagar.
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Com a
onde trabalhamos com a Venda de Sites os ganhos são de 10% da venda do Site, como o Site é um preço tabelado no valor de
R$ 798,00 o valor da comissão será de R$ 79,80.

Com a
onde trabalhamos com Vendas de Sites os ganhos são de 10% da venda do Site, nessa Empresa o valor do Site é acordado
com o Cliente e em cima desse valor será aplicado a porcentagem de 10% para calcularmos a comissão, o valor menor para venda é de R$ 990,00.

Benefícios
Para os Parceiros que atingirem a quantidade de 10 Sites em um único Mês terá um bónus de R$ 200,00
Para os Parceiros que atingirem a quantidade de 20 Sites em um único Mês terá um bónus de R$ 500,00
Para os Parceiros que atingirem mais terá um bônus de R$ 250,00 a cada 10 Sites

Av. Senador Teotônio Vilela, Nº 4777 - São José - Interlagos/ - 1º Andar / CEP 04833-001 São Paulo-SP
11 3499-7203 | 4108-2506 | 11 94713-3884
www.grupocriacao.com.br / contato@grupocriacao.com.br

Fechamento do Site
Com todas as explicações que você já entendeu sobre o Site e
passando para o Cliente ele acordando em fechar o próximo passo é pegar as informações com o Cliente
para que possamos dar continuidade em tudo, as informações são:
As informações em laranja não são obrigatórias, só precisa ser enviada caso o Cliente tenha CNPJ
se não tiver não tem problema. As demais informações são OBRIGATÓRIAS mesmo tendo CNPJ.
Segue as informações que vou precisar para darmos início no projeto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razão Social; (não obrigatório)
Nome da Empresa (Fantasia);
CNPJ; (não obrigatório)
Endereço completo;
Telefones e Celulares;
Domínio - Nome que deseja para o seu site; Ex: “www.suaempresa.com.br”
Data do primeiro pagamento;
Nome do responsável;
RG do responsável;
CPF do responsável;
E-mail do responsável;
Qual o plano desejado;

Assim que o Cliente enviar todas as informações, você irá enviar essas informações para o nosso
Financeiro no e-mail: financeiro@grupocriacao.com.br ou pelo WhatsApp: (11) 94713-3884 e assim o
Financeiro irá entrar em contato com o Cliente confirmando todos os dados e enviar o boleto para a
efetivação do pagamento.
Todos os e-mails iniciais serão enviados com copias pra Você para que acompanhem o início até
que a primeiro pagamento seja pago e assim liberando a sua comissão.
Não é permitido o pagamento via direto ao Parceiro, pois no momento em que as informações de
cadastro forem enviadas nossa equipe vai avaliar se o Cliente será aceito ou não, por conta da Locação é
necessário fazer uma pesquisa prévia para saber se esse Cliente é bom para iniciarmos os serviços.
Com isso entender melhor o Cliente e o que ele procura. Assim não fazendo com que o Cliente
pague e depois queira algo a mais que foi mencionado no pacote.
Lembrando: é muito importante explicar cada tópico dos Pacotes para que fique bem claro com o Cliente

A Comercialização feita na Empresa
é a forma mais confortável, pois o Cliente não precisará
dispor de um valor alto para pagar o Site e assim tendo todos os benefícios que um Site pode oferecer, um
dos discursos usados para facilitar a venda é que Não tem data mínima ou máxima para contrato, ou seja,
se não gostar não continua com o serviço e assim deixando o Cliente a vontade.
Falar também da nossa equipe de Desenvolvedores que estará pronto para atender no menor
tempo possível e assim deixando o Site bem estruturado e de forma profissional.
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Encontrando o Cliente
Nosso intuito é atingir organizações que vê o Site como uma
ferramenta ideal para divulgar e tornar a Empresas mais visíveis ao mercado, com o intuito de melhorar
seus rendimentos, como por exemplo:
Colégios, Escolas, Faculdades, Recreação Infantil, Clinicas Médicas, Dentistas, Pediatrias, Acupuntura,
Hípicas, Indústrias, Arquitetos, Engenharia, Agrônomos, Construtoras, Veterinários, Esquadrias, ONGs,
Contabilidades, Seguradoras, Cursos Profissionalizantes, Buffets, Restaurantes, Escritório de Advocacia,
Consultorias, Serviços Financeiros, Empresa de Transportes, Gráficas, Serviços de Ar Condicionado,
Restauradores, Design de Interiores, Paisagistas, Centro Automotivos, Templos, Academias, Empresas de
Turismo, Casas de Cambio de valores, Serviços de Pintores, Gesseiros, Marceneiro, Vidraceiro, Eletricistas,
Restaurantes, Fitness, e muito mais.
Ou seja, hoje em dia praticamente todas as Empresas precisam de um Site, seja para divulgar os serviços
que executa, o produto que produz ou que vende assim divulgando a Empresa na Internet
Na Internet existe muitos Sites para buscar Clientes, vou listar alguns, mas existe muitos outros tão bons
quantos esses, muito importante que se interesse em encontrar mais Sites como esse e assim conseguir
fazer mais na sua carteira de Clientes, use a criatividade para encontrar as Empresas.
https://www.google.com.br/maps/ Ferramenta ótima para encontrar Empresas por segmento/Bairro/Cidade
http://www.sinprosp.org.br/relacao_escolas.asp?nivel=1 Ótima forma para encontrar Escolas em SP
https://www.facebook.com/ - Ótima para encontrar Empresas que já estão anunciando

Para alguns, vai perceber em seu próprio ciclo de amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, colegas de
trabalho ou de classe e por diante esse ciclo a sua volta, possivelmente tem a necessidade de se ter um
Site em sua Empresa. Agora contando com você para explicar e passar mais informações sobre se ter um
Site, e assim esclarecendo melhor as dúvidas.
Também pode existir a possibilidade de ter esse primeiro contato por telefone, WhatsApp, e-mail partindo
do mesmo princípio, focando em Empresas como expliquei logo a cima
Os exemplos que apresentei a cima sendo para o primeiro contato terá o intuito de você informar para o
Cliente tudo sobre nós e tirar as possíveis dúvidas, e não se esquecendo de algo muito importante, o que a
Empresa está fazendo não é um Gasto e sim um Investimento em seu Marketing, e que isso vai se tornar
mais ganho para a própria Empresa.
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Entenda abaixo as duas modalidades
Locação de Sites e venda de Sites
Segue abaixo os valores que a Empresa irá pagar para manter um Site em Locação
- Mensalidade que será o pagamento mensal do pacote que escolheu, já contendo tudo, Criação, Hospedagem,
Atualizações e tudo como consta em cada Pacote.
- Domínio – A taxa anual para usar o nome www.suaempresa.com.br pago uma vez por ano o valor de R$ 40,00
- Créditos do Google esse é apenas para os Clientes que vão fazer a Campanha do Google que temos no Pacote
MAX terá também esse valor para investir, sendo que esse valor é a própria Empresa que estipula o valor que quer
investir nos créditos.

Segue abaixo os valores que a Empresa irá pagar para manter um Site em Venda
A Empresa terá 3 Investimentos, sendo eles a Criação do Site, Domínio e Hospedagem/Atualizações

- Criação de Site – é o valor acordado junto com você e a Empresa, para a Criação do Site, ou seja, as páginas com
as informações da empresa, imagens, e outros conteúdos que foram orçados e vai dar origem ao Site.
- Domínio – A taxa anual para usar o nome www.suaempresa.com.br pago uma vez por ano o valor de R$ 40,00
- Hospedagem e Atualizações – Tem o caráter de manter o Site na Internet com os e-mails corporativos relatório
de acessos e outros serviços de acordo com cada pacote, oferecemos os pacotes abaixo:
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O que é Hospedagem de Sites
Uma das características mais importantes da Hospedagem é manter o
Site em funcionamento na web. Assim, poderá ser encontrado sempre que pesquisado
www.nomedaempresa.com.br
Também tendo e-mails corporativos, ou seja, e-mails que tenham o nome da função ou nome da pessoa
agregada ao nome da Empresa, exemplos: financeiro@suaempresa.com.br ou até mesmo
ana.maria@suaempresa.com.br isso mostra que a Empresa se preocupa em manter e-mails corporativos,
dando uma credibilidade maior para quem os recebe.
Também contamos com Relatório de acessos, onde conseguimos visualizar quantas pessoas está
acessando diariamente o nosso Site, fornecendo relatórios estatísticos contendo porcentagem de
permanência de usuários no Site; de qual buscador está partindo esses acessos dentre outras coisas.

O que é Atualizações de Sites
Consiste, em geral, na atualização de informações do SITE, e este serviço ocorrerá sempre que a empresa
solicitar atualizações no Site. Nossos serviços de atualizações além de contar com as atualizações de textos
e imagens do Site também conta com criação de artes para colocar no Site e essas mesmas artes podem
ser usadas pelos Clientes nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, envios por e-mails e muito mais,
como se fosse uma consultoria no Site.

Otimização de Sites (Campanha no Google)
A Otimização de Sites tem o caráter de fazer com que o Site se torne acessível por mecanismos de buscas,
onde uma simples palavra chave (ou termo) levará o internauta para o Site desejado.
Trabalhamos com as buscas “patrocinada” no Google as chamadas Campanhas do Adwords são as buscas
que ficam nos três primeiros resultados e na lateral direita e são as pagas, normalmente são os anúncios
rotativos e concorridos com os demais anunciantes.
Assim vamos criar a campanha onde vamos colocar o Site desenvolvido em conversa com o Google e assim
criando um painel de administração (Google Adwords) e nesse painel que vamos adicionar palavras chaves,
ver estatísticas gerar Créditos e gerenciar Campanha por inteiro.
Após a campanha pronta vamos gerencia-la, o cliente tem a opção de ele mesmo gerenciar e acompanhar,
ou nossa equipe fazer o gerenciamento e acompanhamento de evolução dos anúncios, onde extraímos
relatórios, editamos o anúncio e enviamos para o Cliente e sempre perguntando se estamos obtendo os
resultados esperados. Não trabalhamos com busca orgânica no Google
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Formas de Pagamento
→ Boleto Bancário
→ Pela PPG Sites os pacotes tem os pagamentos mensais do valor do pacote
→ Nas demais parcelamos o Site em até 4 parcelas sem juros (na opção de venda)

A entrada do Cliente sempre será mediante a assinatura do contrato e o pagamento da primeira
parcela ou da primeira mensalidade.
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Informações Importantes.
→ Sites podem conter vídeos?
Pode sim, oferecemos diversas ferramentas para que o vídeo seja postado no Site de cada
cliente que o desejar, atendendo cada necessidade.

→ Posso eu mesmo atualizar meu Site?
Pode sim, assim que a empresa compra o Site ele terá total acesso para fazer o que quiser,
porém para fazer atualizações irá precisar de algumas habilidades na linguagem de
programação
De qualquer forma contamos também com serviços de atualizações onde a empresa pode
contar com nosso Designer para as devidas atualizações.
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