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1- Acesse o site www.f1f.com.br e compre créditos. 

Você pode usar 10 vídeos grátis. 

http://www.f1f.com.br/
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2- Clique em ENTRAR e complete o cadastro. 
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3- Personalize com seu logotipo. 

Você pode personalizar a cor de fundo da tela. 
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4- Na aba CLÁUSULAS DE CONTRATO você pode inserir tudo que acha importante para assegurar 

sua venda. 
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5- Agora você vai cadastrar todos os produtos que gostaria de apresentar ao seu cliente. 
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6- Insira todas as características de seu produto. 

Caso seu produto não tenha mais em estoque, não precisa deletar, basta colocar INATIVO. 
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7- Insira imagens do produto. 
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8- Para seu produto ficar mais atrativo, insira um vídeo. 

Você pode copiar o link de um vídeo do You Tube, se preferir. 
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9- Em MINHA CONTA clique COPIAR LINK DA SALA e envie o link para seu cliente. 

Você pode enviar por e-mail ou whatsapp. IMPORTANTE: peça para seu cliente acessar pelo computador, assim sua 
apresentação terá uma qualidade melhor.  
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10- Pronto, essa é a tela do vendedor com os comandos de apresentação e contrato. 

Perceba que está personalizada com seu logo, nome e número da sala. 
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11- Quando você enviar o link para seu cliente aparecerá essa tela. Peça para inserir o código da sala. 

Você pode personalizar um botão em seu site e inserir esse link, fale com o programador do seu site. 
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12- Essa é a tela de seu cliente, o vendedor estará no canto inferior esquerdo. 

Seu cliente pode liberar o vídeo para que ambos se vejam. 
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13-Agora você já pode apresentar seus produtos. Conforme você clica nas imagens do produtos, em 

tempo real, seu cliente visualiza a mesma imagem. 
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14-Tela do cliente visualizando o produto. 
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15- Após seu cliente escolher os produtos, você já pode preencher o CONTRATO ou PEDIDO. 

Depois que preencher todos os campos, clique no botão SOLICITAR CONFIRMAÇÃO. 
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16- Seu cliente receberá o pedido para confirmação dos dados. Tudo isso em tempo real. 

O cliente clica em CONFIRMAR, aparecerá um termo com a concordância da compra. 
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17- Pronto! Você atendeu seu cliente, vendeu seu produto de uma forma moderna, eficaz e econômica. 

Não espere seu cliente, leve sua loja até ele!! 
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IMPORTANTE 

Use sempre os navegadores CHROME ou FIREFOX, tanto você quanto seu cliente. 

 

Para melhor comunicação, ligue para seu cliente e faça toda orientação por telefone. 

 

Esta plataforma é apenas para apresentação de seus produtos, recebimento você usará seus próprios 

meios, como sua maquininha de cartão ou emissão de boleto.   

 

O cliente receberá um e-mail com uma cópia do pedido. O e-mail deverá estar corretamente preenchido  

no pedido de venda. 


