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· Tem dificuldades de realizar as vendas do seu negócio? 

Sabemos que, atualmente vivemos um período econômico difícil, por isso, as ferramentas

que possam ajudar a melhorar os seus índices de vendas serão em vindas no seu negócio.   

Por isso, está na hora de conhecer a Tutto App, sendo esta uma plataforma para que você

venda online, de forma simples e sem custos para o seu negócio. 

·Por que investir em vendas online?

Com o grande uso da internet neste período de pandemia, somente no último ano o ramo de

vendas online no Brasil cresceu cerca de 40% e para que o seu negócio não fique fora desta

tendencia, é preciso que você escolha o melhor aplicativo de vendas, que forneça mais

vantagens para você e para os seus clientes. 

· Conheça o Tutto App e consiga alcançar mais cliente do que jamais conseguiu!

Consiga fornecer produtos e serviços disponíveis para a sua empresa, alcançando o público

interessado, tendo mais assertividade e, por consequência, um maior lucro. 

Este é um aplicativo fácil de ser utilizado;

Com categorias separadas de forma detalhada, para que apenas o público interessado

esteja inserido nela;

Além de ser seguro. 

· Quer conhecer mais sobre a Tutto App? Acesse o nosso site e redes sociais e fique sabendo

de mais!

Roteiro para vídeo
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Principais Mercados de Futebol
As apostas têm se tornado cada vez mais populares no Brasil e para que os
brasileiros consigam ganhar um pouco mais de dinheiro, o futebol é bastante
utilizado. 
Uma das possibilidades de aposta é a no mercado esportivo, mas para isso é
preciso saber onde e quais são este mercado 
Para que você não tenha dúvidas, a seguir conversarei com você sobre os principais
mercados de futebol, para que você aproveite melhor cada oportunidade. 

O que são os mercados?
Para que você escolha os mercados de futebol para apostar, é preciso saber o que
são os mercados.
Os mercados nada mais são do que tipos de aposta para cada jogo, existe a
possibilidade de em um jogo haver vários tipos de mercado. Veja mais sobre os
mercados disponíveis para aposta no futebol a seguir. 

Tipos de mercados de futebol
Existem diversos tipos de mercados, para que você aposte no que você mais
entende, a seguir entenda mais sobre cada um de forma específica 

Moneyline
O moneyline ou o 1x2 é um dos mercados mais populares para a postas ligadas ao
futebol. Só existem 3 opções para apostas, caso você não acerte nenhuma delas, o
seu valor é perdido. 
Você pode apostar na vitória do time da casa, na vitória do visitante ou no empate.
O mercado permanece aberto durante os 90 minutos do jogo. 

Dupla chance
Este mercado é conhecido como dupla chance, dupla possibilidade ou mercado x
ou 2.
Assim, você pode apostar com duas possibilidades, por exemplo: o time da casa
ou empate, time visitante ou empate ou a vitória de uma das equipes. 
Pelo fato de permitir a aposta deste tipo, possibilita para que haja mais ganhos. 

Empate anula a aposta
É possível apostar neste tipo de mercado que é bem fácil de entender, nele você
ganha caso o time que você apostou ganhe a partida ou caso o jogo fique
empatado. 

Ambas as equipes marcam gols
Este tipo de mercado também é conhecido como Both Teams to Score, sendo um
dos mercados mais populares entre as pessoas que optam por apostar em
futebol. Isso ocorre, pois ele é um dos mais fáceis de ser entendido. 
Neste tipo de mercado existirão duas opções, ou sim ou não. Estas opções estão
se referindo a possibilidade de as duas equipes marcarem gols. Este tipo de
aposta pode ser feita no jogo todo ou apenas no primeiro tempo.
Caso os dois times marquem gol você vencerá e assim receberá o seu
investimento mais o lucro. Caso os dois times também não marquem, é possível
sair vencedor. 



Escanteios
Pode não parecer, mas é possível e muito rentável apostar neste tipo de
mercado. Existem vários subtipos de escanteio, podendo ser do mercado
asiático ou europeu de escanteio, por exemplo. 
O mais comum é o de mais e menos escanteios, no mercado europeu
você pode apenas vencer ou perder a aposta, sem que haja a opção de
empatar, isso é diferente no mercado asiático. 
No mercado asiático existe a possibilidade de linhas quebrados, com odds
melhores e sendo assim, tendo mais oportunidades para vencer. 

Resumindo…
Existem muitos mercados no futebol, você pode se dedicar a apenas um,
estudando as suas estatísticas ou você pode se dedicar a mais de um,
podendo obter mais lucros. 
Entretanto, é válido sempre lembrar que, para obter sucesso é preciso
estar sempre atento e de olho nas estatísticas. 

Conclusão
No texto de hoje eu conversei com você sobre os principais mercados do
futebol, explicando inicialmente do que se tratam e exemplificando, para
que você fique por dentro e não tenha dúvidas.
Gostou do texto de hoje e quer saber mais sobre este assunto? Continue
me acompanhando aqui e me siga nas redes sociais para mais
informações! Até o próximo texto! 



Saiba o que vender pela internet 
Quase não há limites para as possibilidades do que se pode vender na
internet. O comércio eletrônico tem a diversidade como uma de suas
principais características e por isso consegue abranger vários segmentos com
diferentes destaques, que vão depender do contexto de mercado. 
Para que você saiba o que vender na internet, no texto de hoje conversaremos
com você sobre o assunto!

Produtos que você pode vender pela internet
Os produtos a serem vendidos podem ser produzidos através de processos de
fabricação variados, como, por exemplo, o de produção própria, que é quando
o trabalho é feito a partir da mediação própria pessoa (ou empresa), esse
também pode envolver a produção artesanal; 
 A produção terceirizada, quando a responsabilidade dos serviços e suas
etapas é totalmente direcionada a outras pessoas.

Categorias de produtos para você vender pela internet
Existem diversas categorias que organizam o que pode ser vendido pela
internet. E são muitas opções, cada uma delas com um potencial de mercado
diferente. 
O ideal é que a escolha do que vender seja feita a partir do que você tem como
planejamento para o seu negócio. Então, é preciso estar atento ao que
combina mais com a sua estrutura de negócio e com os seus objetivos. 
Aparelhos eletrônicos, moda, sistemas, beleza, eletrodomésticos, serviços etc.,
são algumas das categorias de produtos. 

Subdivisões de categorias
As possibilidades dessas categorias ficam maiores quando conhecemos a
diversidade das subdivisões, que são nichos específicos dentro de cada uma
delas. 

Moda
A Slow Fashion, por exemplo, é um nicho da moda que se propõe a romper
com a lógica de produção em massa da moda globalizada. É um dos termos
que costuma ser bem lembrado nesse mercado. 

Produtos digitais e físicos
Também existe outra divisão, maior, que é a que acontece entre os produtos
digitais e os físicos. 
Os produtos físicos vão precisar que sua entrega ao consumidor seja feita em
local físico. Já a entrega dos digitais vai ser um processo que acontece todo
online. 
Esses últimos (cursos, livros digitais, consultorias, plataformas, serviços de
design gráfico, ferramentas digitais para redes sociais etc.) estão em evidência,
o que talvez esteja acontecendo por causa do grande potencial de venda
online que possuem, e que só tem aumentado. 

Como saber o que vender pela internet?
Para saber como ter ideias do que vender, você pode estar atento às
tendências atuais, às mudanças de mercado. 
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Se atente a referências 
Sua resposta a essa dúvida pode vir da mistura entre as suas referências,
preferências, inspirações, o que está em alta nos sites de venda, nos sites de
busca. 
Trabalhar com o que gostamos aumenta a chance de o negócio dar certo, por
isso utilizar as próprias referências e preferências pode ser um grande passo
para decidir o que vender pela internet.

Pesquise no mercado
Você também pode fazer uma pesquisa de mercado, até mesmo nas redes
sociais de lojas que ache interessantes.
Procure saber o que está acontecendo em outras lojas online, como, por
exemplo, o que estão vendendo mais, quais são as melhores ofertas, e quais
produtos têm ganhado destaque. 
É importante estar atento, tentar entender e filtrar todos esses dados, vendo o
que faz sentido para você. 

Converse com pessoas
Outro jeito quase sempre eficaz de se ter boas ideias é o de se propor a
expandir seus horizontes, olhar atentamente o que está ao seu redor, sair um
pouco do seu mundo através de conversas com pessoas diferentes de você,
com visões diferentes das suas. 

Transforme a sua loja física em loja online
Dentro dessas possibilidades podemos destacar a boa estratégia que pode ser
alguém que já tem uma loja física, com seus produtos definidos e em estoque
(às vezes os produtos estão até parados lá), fazer a escolha de também vender
pela internet. 

·as pessoas têm usado a internet cada vez mais, é importante estar nos
mesmo espaços que possíveis clientes; 
·maior visibilidade; 
·as limitações de alcance são poucas; 
·flexibilidade do horário de funcionamento da loja; 
·maior conforto e comodidade para o cliente; 
·a acessibilidade que pode gerar, se bem estruturada, outros resultados
(positivos); 
·é um meio ágil de compra e venda.

A venda online é mais um canal, mais uma opção, não significa que a loja
virtual vai ser uma concorrente da loja física, que é importante que continue
funcionando bem. 
Algumas vantagens que você pode ter ao criar um novo canal de vendas para
sua loja física são: 

Fazer com que o seu negócio acompanhe o crescimento contínuo, e até
acelerado, desse tipo de comércio no Brasil, pode fazer com que você comece
a enxergar melhor novos caminhos de expansão e aprimoramento, e aproveite
as muitas possibilidades de reinvenção. 

Conclusão
Com uma boa estrutura e um bom planejamento, o resultado mais provável é
o aumento considerável de vendas e até mesmo o crescimento do movimento
na loja, que é fundamental como uma referência para fazer com que os
clientes possam confiar ainda mais na integridade da loja virtual.
A Tutto App é a opção ideal para quem precisa expandir suas formas de
vender. Temos as melhores vantagens e soluções, e estamos sempre
dispostos a conectar pessoas, produtos e serviços. Venha conferir!



Se atente a referências 
Sua resposta a essa dúvida pode vir da mistura entre as suas referências,
preferências, inspirações, o que está em alta nos sites de venda, nos sites de
busca. 
Trabalhar com o que gostamos aumenta a chance de o negócio dar certo, por
isso utilizar as próprias referências e preferências pode ser um grande passo
para decidir o que vender pela internet.

Pesquise no mercado
Você também pode fazer uma pesquisa de mercado, até mesmo nas redes
sociais de lojas que ache interessantes.
Procure saber o que está acontecendo em outras lojas online, como, por
exemplo, o que estão vendendo mais, quais são as melhores ofertas, e quais
produtos têm ganhado destaque. 
É importante estar atento, tentar entender e filtrar todos esses dados, vendo o
que faz sentido para você. 

Converse com pessoas
Outro jeito quase sempre eficaz de se ter boas ideias é o de se propor a
expandir seus horizontes, olhar atentamente o que está ao seu redor, sair um
pouco do seu mundo através de conversas com pessoas diferentes de você,
com visões diferentes das suas. 

Transforme a sua loja física em loja online
Dentro dessas possibilidades podemos destacar a boa estratégia que pode ser
alguém que já tem uma loja física, com seus produtos definidos e em estoque
(às vezes os produtos estão até parados lá), fazer a escolha de também vender
pela internet. 

·as pessoas têm usado a internet cada vez mais, é importante estar nos
mesmo espaços que possíveis clientes; 
·maior visibilidade; 
·as limitações de alcance são poucas; 
·flexibilidade do horário de funcionamento da loja; 
·maior conforto e comodidade para o cliente; 
·a acessibilidade que pode gerar, se bem estruturada, outros resultados
(positivos); 
·é um meio ágil de compra e venda.

A venda online é mais um canal, mais uma opção, não significa que a loja
virtual vai ser uma concorrente da loja física, que é importante que continue
funcionando bem. 
Algumas vantagens que você pode ter ao criar um novo canal de vendas para
sua loja física são: 

Fazer com que o seu negócio acompanhe o crescimento contínuo, e até
acelerado, desse tipo de comércio no Brasil, pode fazer com que você comece
a enxergar melhor novos caminhos de expansão e aprimoramento, e aproveite
as muitas possibilidades de reinvenção. 

Conclusão
Com uma boa estrutura e um bom planejamento, o resultado mais provável é
o aumento considerável de vendas e até mesmo o crescimento do movimento
na loja, que é fundamental como uma referência para fazer com que os
clientes possam confiar ainda mais na integridade da loja virtual.
A Tutto App é a opção ideal para quem precisa expandir suas formas de
vender. Temos as melhores vantagens e soluções, e estamos sempre
dispostos a conectar pessoas, produtos e serviços. Venha conferir!



Como trabalhamos?

Conhecemos o
projeto.

Apresentamos uma
proposta para o que

você deseja.

Enviamos o briefing
para ser preenchido
com os dados que
necessitamos para
começar o projeto.

Iniciamos o processo
criativo.

Entregamos dentro
do prazo!



AVALIAÇÃO DOS NOSSOS
CLIENTES

Carlos F.
Cliente 99Freela

"Muito atentos aos detalhes e
competentes. Recomendo os
serviços deles se você está
buscando por bons
redatores."

Pedro S.
Cliente 99Freela

"Otimo texto! Super
recomendo."

Gabriel B.
Deli System

"Excelente profissional, além
do serviço de qualidade é
super educada."



Roteiros para vídeos 

Textos para blogs e
sites

Correção de textos,
livros físicos e e-books

SEO Copywriting

Com o que
trabalhamos?

Textos acadêmicos
e roteiros de aulas



Entre em
contato!

Email

essayec@gmail.com

Telefone

81 99283.2422


