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A Autora

Olá, eu sou Valéria Andrade, muito prazer!

Eu faço com que pequenos e médios empresários

aumentem seu faturamento através da

metodologia de Aceleração de Negócios.

Também sou especialista em SEO Copywriting.

Mas isso é uma história para gente conversar uma

outra hora...

E melhor do que eu ficar falando de mim, é você

saber, na realidade, o que as pessoas falam sobre

mim e meu trabalho :



04



05

Introdução

Quando falamos de marketing digital ou de conseguir mais

clientes na internet, naturalmente muitas pessoas logo

associam com redes sociais...

E exatamente por isso, ficam penando nas redes sociais,

sem conseguir resultados, vendas zero, achando que é a

única forma de alcançar novos clientes online.



Mas a verdade é que nem só de redes

sociais vivem os negócios.

E é por isso mesmo que eu criei este

ebook. Para mostrar para você uma

solução para esse problema. 

Uma tática que não tem nada a ver com

redes sociais. Mas que pode disparar seu

faturamento com novos clientes.

Eu estou falando do Google Meu Negócio.
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O  Que é Google Meu Negócio
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O Google Meu
Negócio é...

...uma ferramenta gratuita do

Google, disponível para qualquer

pessoa que tenha um negócio

(venda produtos ou preste serviço)

e atenda clientes em um local

específico ou área de cobertura. 

E muito
provavelmente
você...

...se encaixa nesse perfil e poderá

usufruir de todos os benefícios

dessa ferramenta.
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Quais  São os Benefícios do
Google Meu Negócio Para
Você?

Se você tem um negócio, então precisa de um
Google Meu Negócio para ontem, por causa dos
benefícios que ele vai trazer para você:
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Conheça os Benefícios

Destacar

sua empresa nos resultados

de pesquisa do Google

Ampliar

sua presença online

Fazer potenciais clientes

descobrirem seus produtos

e serviços

Aumentar

a sua interação com os

clientes
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56%
"Empresas que adicionam

fotos às fichas recebem mais solicitações de rotas

de carro no Google Maps e

35% mais cliques para acessar

seus websites do que as emais

empresas”, segundo o Google.
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Mais Benefícios

Conquistar novos

clentes

com um bom perfil de

negócios

Manter seus clientes

atualizados quanto ao

seu negócio (novos

horários de

funcionamento, novos

produtos etc.)

Fazer ofertas

exclusivas

para quem te

encontra pelo GMN

Ganhar

a confiança

dos clientes

Descobrir

o que funciona melhor

para os seus clientes

Fazer com que

liguem

para o seu negócio

ou enviem

mensagens
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1,7
"Empresas que respondem a

avaliações são consideradas

vezes mais confiáveis do que

aquelas que não respondem.”,

segundo o Google.
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Passo  a Passo para
Criar Seu Google
Meu Negócio

Se você já tem sua

conta gratuita no GMN,

pode pular para o

capítulo “Próximos

Passos”. Mas se você

ainda não tem, então

veja com atenção

esse passo a passo.

Você verá como é

simples criar seu GMN.



Acesse

https://www.google.com/intl/pt-

BR_br/business/ 

e clique em "GERENCIAR

AGORA". 

Se você já tiver uma conta no

gmail, basta entrar. Se não tiver,

será necessário se cadastrar.
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https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/
https://www.google.com/intl/pt-BR_br/business/


Digite o nome da sua

empresa. Se já tiver um

cadastro desse nome vai

aparecer, se não tiver

então você clica em

"Criar uma empresa com

esse nome"
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Na próxima etapa você vai

escolher a categoria mais

relacionada ao seu

negócio. Pense também em

como as pessoas buscam

pelo seu negócio.
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Agora se você tiver um local

em que você atende os

clientes, marque sim. Se

você não tem, marque não.

Aqui eu vou marcar que sim.
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Coloque o endereço do seu

negócio e posicione-o no

mapa. Se você também

atende clientes fora do local

do negócio, você também

poderá incluir sua área de

cobertura.
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Em seguida você vai incluir suas

informações de contato. E

pronto, só concluir e escolher a

forma de verificação do seu

negócio. Em boa parte dos

casos só aparece a opção de

cartão-postal, mas pode ser que

para você mostrem outras

também.
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Próximo Passo
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Apesar de ser
bem simples
criar sua conta
no GMN, você
não pode parar
por aí

Não vai adiantar de nada criar seu GMN e

abandoná-lo em seguida, você precisa dar o

próximo passo. Você precisa utilizá-lo de maneira

estratégica. Só assim você vai ficar a frente da

sua concorrência quando as pessoas procurarem

pelo tipo de produto/serviço que você vende.

Por exemplo, se eu pesquisar no Google

“restaurante no Rio de Janeiro”, vão aparecer

todos os restaurantes do Rio lá na primeira

página?
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Não, de jeito nenhum.

Vão aparece os restaurantes que estão utilizando o GMN de

maneira estratégica. Eles não aparecem lá por acaso.

E se você não utilizar de forma estratégica, vai deixar essa

ferramenta tão poderosa quanto o GMN inútil para o seu negócio.

É necessário fazer com que ela trabalhe para você.

E existem estratégias específicas para fazer isso acontecer.
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Se você quiser saber mais

sobre essas estratégias,

aliás sobre a estratégia

personalizada para o seu

negócio, envie uma

mensagem para o meu

Whatsapp (22-981077580)

com a seguinte frase

“Valéria, eu vi seu ebook e

quero uma estratégia

personalizada para o meu

negócio”.

As estratégias vão fazer com
que você fique a frente da
sua concorrência e levar
clientes para você, não para
eles
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Assim a gente

vai conversar e

eu vou poder

entender

melhor sobre o

seu negócio para

poder te ajudar.

Se você preferir, clique

no link abaixo, que já

vai direto no meu

Whatsapp:

https://valeriaandrade.com.br/gmn

https://valeriaandrade.com.br/gmn


Faço com que pequenos e

médios empresários

aumentem seu faturamento

através da metodologia de

Aceleração de Negócios

Whatsapp

22 98107-7580

Email

falecom@valeriaandrade.com.br

Site

valeriaandrade.com.br
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