Como conquistar clientes rápidos para fazer serviços de motoboy
Neste e-book você vai apreender a fazer uma publicidade eficaz para conquistar seus primeiros
clientes de motoboy.
Meu nome é Rodrigo Monteiro e sou motoboy a 10 anos na cidade de Juiz de Fora, comecei a
trabalhar de motoboy e no começo foi muito difícil pois não conseguia clientes.
Em um belo dia navegando pela internet eu encontrei uma ferramenta que fez triplicar os
clientes que eu tinha. E assim tive que abrir minha empresa de motoboy .
Então preparado para começar a ter clientes ter ligando e pedindo serviços de motoboy?

Como eu fiz para ter vários clientes?
Então se Cadastre no ADWORDS .
Se você tiver uma conta no Google melhor ainda.
Vai pedir um site, você pode colocar o link da página da sua empresa do Facebook.
1. Configure a forma de pagamento no adwords.
2. Crie sua primeira campanha e dê um nome para ela. Selecione pesquisa.
3. Crie o grupo de anuncio com o nome motoboy + o nome de sua cidade. Coloque
palavras chaves de acordo com sua cidade, exemplos motoboy em sp, motoboy rj
substitua as cidade com a sua.
4. Crie seu anuncio como quiser.
5. Coloque o link do seu site ou pagina do Facebook
6. Coloque o CPC em 0,12 centavos.
7. O Orçamento por dia. Sugiro 10,00 por dia.
8. Após criar tudo espere 48 horas apara que seja aprovado.
9. Se você tiver dificuldade sugiro você ligar para: 0800 727 0278

Faça sua campanha e você vai ver seu telefone tocar e ter muitos serviços de entrega
rápida.
Veja o exemplo abaixo como vai aparecer seu anuncio quando alguém pesquisar
motoboy em sua cidade.

Para fazer uma publicidade grátis acesse este site http://divulgarempresademotoboy.com.br

Faça esses passos que você terá muito sucesso em fazer serviços de motoboy.

