Monte sua Loja no meuCEASA - passo a passo
Acesse o link contido no login do site “quero vender” ou copie e cole em seu navegador
www.meuceasa.com.br e comece a criar a sua loja.
Obs: É muito importante o preenchimento de todos os dados.
1º.passo: Observe os indicadores disponíveis no seu painel do marketplace !

Obs: Estes indicadores serão a sua forma de controlar o que acontece com sua vendas.
2º.passo:Verifique a tela “meus pedidos”

Obs: Nesta tela verá quais itens foram vendidos e principalmente quando receber algum
pedido, poderá organizar as entregas que devem ser realizadas aos seus clientes.

3º. Passo: Verificar a tela ”meus produtos”

Clique em “adicionar produtos” Então clica em “próximo” aí é só começar a inserir os
dados no campos. Lembrando que quanto mais informações colocar melhor.
Tela 1:

99% das vezes
utilizarão formato de
produto simples

Tela 2

Caso tenha um grande volume de produtos, utilize a aba inserir produtos em lista
(upload em massa).

Clique em produto para upload em massa, faça o download do template da lista
desejável (extensões permitidas .csv .xls .xml), carregue a lista e também um arquivo de
fotos (.zip) depois clique em carregar perfil.

4º. Passo: Inserindo dados nos campos de personalização dos produtos na loja

Observações Importantes:
1 – Categorias e Sub-categorias:
Elas foram criadas com o intuito de diferenciar os produtos que serão negociados na
plataforma, além disso os produtos serão encontrados com mais facilidade no
mecanismo de busca.
2 – Nome e descrição e descrição curta
Nome bem definido poderá auxiliar o comprador na tomada de decisão de compra e se
elaborar uma descrição curta eficaz, fará que com que ele decida mais rápido e com
poucos cliques.

Poderá utilizar este botão
como habilitado caso queira
negociar antes de fechar a
venda

3 – Preço, Preço Especial, Preço Especial de, Preço Especial para
O campo “Preço” é o valor que quer vender seu produto, baseado no volume e peso
negociado. No campo “Preço Especial” é um preço que quer fazer em caso de desconto
ou promoção ou ajuste de safra, etc.. e poderá ter este preço por um período (data início
e fim) que estará definida no campo “Preço Especial de”, ou se deseja realizar uma
venda promocional por um dia ou período futuro, poderá descrever no campo “Preço
Especial para” com a data prevista para acontecer a promoção!

4 – Estoque

O estoque é a parte mais sensível da venda on-line e eh neste ponto que temos que ter
atenção sempre ! A quantidade que tem disponível para venda na plataforma não precisa
ser a quantidade total que negocia normalmente, você poderá trabalhar em paralelo com
outros clientes que não compram no meuCEASA.
Obs1: A quantidade que colocar no estoque refere-se ao tipo de volume que venderá, ou
seja, bandeja, sacola, caixa, etc..por ex. 50 caixas disponível...ficará o numero 50 no
estoque e na descrição mínima você orienta o cliente sobre o tipo de volume negociado.
Obs2: Poderá ser atribuído o volume mínimo por compra, no qual, o cliente só poderá
comprar múltiplos do volume disponibilizado.
No campo “disponibilidade de estoque” se deixar marcado “em estoque” o produto
ficará disponível para compra e se marcar fora de estoque, significará não disponível
para compra.

5 – Peso: Para efeito de frete o campo deverá ser atribuído como “sim”
6 – Foto: Inserir quantas fotos forem necessárias para gerar estímulo de compra ao
cliente.

7 – Informações de Download : NÃO FLAGAR
8 - Dimensões do produto:
Este campo está relacionado ao tipo de volume que será entregue....bandeja, sacola,
caixa, etc...normalmente os produtos do agronegócio são negociados em unidades de
caixas, por isso são muito importantes para cálculo do frete.
9 – Produto Frágil
Apenas se for em vidro ou outro material que necessidade de embalagem especial para
transporte, por ex. carga viva, frutas, etc.. Quem define este item é o vendedor conforme
sua sensibilidade perante ao produto.
10 – Produtos Relacionados, Up Sell, e Cross Sell

Estes itens são habilitados automaticamente pela plataforma, portanto não precisam de
ação sobre eles

5º. Passo: Tela “meus clientes”

Nesta tela poderá acompanhar o cadastro dos seus clientes e poderá gerar campanhas
promocionais por email e também analisar que compra seus produtos.
6º. Passo: Tela “transações”

Nesta tela poderá acompanhar a relação financeira que obteve na plataforma
7º. Passo: Tela “Relatório de vendas”

Nesta tela poderá acompanhar a evolução do processo de vendas em períodos da sua
loja. Este indicador é importante para saber se suas vendas são sazonais e quanto
depende de períodos de safra para manter seu negócio.
8º. Passo: Tela “minhas avaliações”

Nesta tela poderá acompanhar as avaliações que sua loja obteve pela venda de produtos
na plataforma. Item de EXTREMA importância, pois aqui poderá resolver problemas e
ver sugestões dos clientes e assim melhorar seu desempenho.

9º. Passo: Tela “Minha Loja”

Nesta tela terá as opções de configuração de perfil, itens relacionados ao frete e meio de
pagamento. MUITA ATENÇÃO NESSA HORA!
1 – Configuração de Perfil
Poderá acrescentar informações sobre seus perfis nas redes sociais, foto de perfil,
banner de fundo, Descrição da sua empresa, politicas de frete, politicas de privacidade
de dados, detalhes sobre o pagamento. Todas estas informações são QUALITATIVAS e
facilitam o seu dia a dia nas negociações com seus clientes. Descrições simples e fáceis
de ler geram segurança e confiabilidade.
2 – Meu FRETE
Em seu rpimeiro acesso deverá clicar em “painel administrativo” para criar sua conta na FRENET

A FRENET é nosso parceiro de frete e é por ele que os orçamentos de frete chegam ao
seu cliente no ato da compra. Você poderá criar a sua conta a partir do tutorial que esta

no rodapé do site www.meuCEASA.com.br ou pelo link direto
https://ajuda.frenet.com.br/s/article/integracao-plataforma-meuceasa ou ainda se preferir
entre em contato CONOSCO pelo email contato@meuceasa.com.br e passaremos sua
solicitação para a FRENET pois eles tem um canal exclusivo para tratar dos clientes
meuCEASA.
3 – Configuração de Envio

Esta tela é importante estar preenchida para que informações sobre frete sejam
calculadas a partir da origem (que é você!!)
4 – Meio de pagamento : MOIP/WIRECARD

IMPORTANTE ter a conta aberta no banco MOIP, pois será por lá que receberá o fruto
de suas vendas. Em estudo outras integrações com outros bancos para haja melhores
taxas. Leiam com muita atenção os tutoriais e acessem o link
https://suporte.moip.com.br/hc/pt-br/categories/360003999833-Para-VendedoresSEJAM BENVIDOS ao meuCEASA !!! é simples e e´fácil !!!

