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O Facebook tem agora disponível um serviço de loja nativa que lhe permite vender na sua
página produtos e serviços, tanto para Desktop como para Mobile, sem custos adicionais. De
realçar que esta nova função não funciona com aplicações de terceiros  nem necessita de
nenhuma instalação adicional pois está totalmente integrada no Facebook. Contudo, as lojas
nativas do Facebook ainda não estão disponíveis em todas as páginas.

    

▶️ Aceda a https://www.facebook.com/vascomarques.net/shop  para visualizar um exemplo de
uma loja nativa do Facebook.    

▶️ Para quem não tem ainda opção de loja do Facebook, pode por exemplo, integram com
Shopify, veja um exemplo: https://www.facebook.com/marketingdigital360net/shop           

Se a sua Página Facebook já possui este serviço, irá verificar que nos separadores surge a
opção "Adicionar secção de loja". Caso já esteja disponível clique em adicionar e comece a
configurar a loja.

  

▶️ Como adicionar um produto:    

- Clique na opção "Adicionar produto"    
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    -  Posteriormente preencha a ficha do produto:          -  Adicione fotos        -  Adicione vídeos        -  Nome do Produto        -  Preço        -  Descrição        -  URL de Pagamento (Paypal, Magento, WordPress, Shopify, etc.)    -  "Destaca este produto" - Ao ativar este funcionalidade, o produto ficará em destaque, fixo, no topo da  da sua página. Recomenda-se que o faça para alguns dos seus produtos.  NoMobile irão surgir dois em destaque e no Desktop três.    - "Partilha este produto na tua página" - Ao partilhar o produto, o mesmo também irá surgirno feed e não apenas na loja. Contudo, o produto apenas poderá ser partilhado, depois deaprovação do Facebook que vão verificar se o produto cumpre todas as normas. Consulte asnormas para listar produtos em: https://www.facebook.com/business/help/481150918755515    ▶️ Algumas das funcionalidades e vantagens - Síntese:  - Adicione um separador de loja na sua página Facebook  - Visível no Desktop e no Mobile  - Produtos em destaque no topo da página  - Ficha do produto com imagens, vídeos, descrição, estatísticas, gostos, comentários epartilhas  - Pode partilhar produtos como publicações ou como carrossel  - Adicione um Call to Action na capa  - Separador com estatísticas (Comprar)  - Disponível no separador Ferramentas de Publicação, para gerir loja  - Publique produtos na sua página como posts  - Crie mais interação na sua página com os seus produtos    Fontes e mais info útil:  https://www.facebook.com/business/help/846547442125798  https://www.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement   https://www.facebook.com/business/help/529846727168849  https://www.facebook.com/business/help/481150918755515    Mais dicas em vídeo em http://marketingdigital360.net/blog/digital-daily-tips/  E a sua loja Facebook já está disponível?
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