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informativo Nós da Rede para Artesões Associados. 
 A todos uma boa leitura e aproveitem do conhecimento e das informações 

disponibilizadas. 

Atenção Artesões:  

07 Ideias de como vender Artesanato 
  
Se você faz peças lindas de artesanato, mas não sabe como vende-las, o Nós da Rede deste 
mês de Abril é para você. 
E se você já vende e quer expandir seus negócios, você também está no lugar certo. 
  
Veja abaixo algumas ideias de como vender seus produtos. 
  
1 – De boca em boca: 
Você é a melhor propaganda para o seu negócio, portanto, não tenha vergonha. Mostre suas 
peças, ofereça às pessoas, mesmo que elas não comprem de primeira. Dessa forma, essas ficam 
conhecendo seu trabalho. 
Ande sempre com um catálogo, pode ser no seu smartphone, ou algumas fotos do que você 
produz. Venda nas empresas, ofereça perto de datas comemorativas, como Dia das Mães, dos 
Pais, das Crianças, Natal. 
Nessas épocas sempre há alguém precisando comprar algum presente. 
  
  
2 – Lojas físicas: 
Expor o produto em lojas é uma saída muito inteligente. Claro que manter uma loja própria é bem 
caro, ainda mais para quem está começando. Mas você pode procurar na sua cidade, e/ou em 
cidades vizinhas, parcerias. 
Procure lojas que tenham afinidade com o que você produz para expor seus produtos e com isso 
ganhar até uma porcentagem do lucro. 
Não desista com possíveis NÃOS. 
Se em uma loja não der certo, tente em outra. A melhor maneira de conquistar vendas é através 
da comunicação. 
  
  
3 – Lojas virtuais: 
A venda pela internet é a que cresce mais hoje em nosso país. 
Com a internet mais pessoas podem conhecer o seu trabalho e, com isso, comprar seus 
produtos. 
Veja algumas formas de se inserir nesse meio: 
Vamos começar pelos Marketplaces, sites de vendas que reúnem vários vendedores em um só 
lugar. 



Os mais conhecidos no Brasil e especializados em artesanato são Elo7, OList.com entre outros. 
Os três são semelhantes, apresentando diferenças de tarifas para venda e também de foco nos 
produtos vendidos. 
Procure o mais vantajoso para você. 
Além dos marketplaces, há também sites de anúncios, como o Mercado Livre no qual você pode 
cadastrar seus produtos. 
Divulgue também no site oficial da REDE REGIONAL DE CIDADANIA ATIVA, e para tanto agende 
reunião com Gilson e Bruna na Sede da associação. 
  
  
4 – Redes Sociais: 
Sites de relacionamento, como Facebook e Instagram, são um terreno fértil para divulgação de 
produtos. 
Você pode procurar grupos relacionados aos seus produtos e fazer amizade com os membros. 
Pode criar uma página para expor os produtos, com álbuns de fotos e colocar o preço nos 
produtos. 
Estas são maneiras de as pessoas interessadas entrarem em contado com você a partir da sua 
página ou do seu perfil. 
  
  
5 – Blog/Site: 
Crie um blog e escreva sobre o produto que você faz. 
Coloque detalhes de como é fabricado, como é enviado ao cliente. 
As pessoas gostam de saber coisas desse tipo, curiosidades, informações adicionais. 
Você pode criar blogs através do blogger e wordpress. 
Além disso, uma ótima estratégia é entrar em blogs de pessoas que escrevem coisas do mesmo 
gênero que você e fazer amizade, deixe comentários que acrescentem algo e aproveite para 
deixar o link do seu blog. 
Talvez você até consiga que a pessoa divulgue seus produtos no blog dela. 
Compartilhe fotos de seus produtos com a REDE REGIONAL DE CIDADANIA ATIVA, que agora 
possui site oficial e em abril  promete inaugurar sua VITRINE SOCIAL. 
Procure conhecer como será o processo de cadastro de seus produtos diretamente com Bruna e 
Gilson na Sede. 
  
  
6 – Amigos/parente vendendo: 
  
Amigos e parentes podem ser uma boa divulgação para o seu trabalho. 
Veja se eles querem levar seus produtos para o local em que trabalham. 
Diga para oferecerem a amigos, colegas. Distribua cartões de visita. 
Use essa ferramenta para aumentar o seu círculo de relacionamento. 
  
  
7 – Feiras/exposições/ Festas: 
Participe de feiras, exposições, festas típicas. 
Esteja atento ao calendário de festas da sua região, vale festa do padroeiro, festa de aniversário 
da cidade, festas de peão, entre outros. 
Feiras e exposições de artesanato também são uma excelente forma de divulgar o seu trabalho, 
nessas ocasiões reúnem-se profissionais de várias partes do país e vocês podem trocar 
experiências, contatos e produtos. 
Procure participar das reuniões da REDE REGIONAL DE CIDADANIA ATIVA que está sempre 
atualizando seu calendário de eventos na região. 
Participe da FEIRA DE TRADIÇÕES. 
Saiba mais nas nossas redes sociais. 



  
Esperamos que você possa aproveitar essas dicas para alavancar suas vendas. 
Estamos sempre prontos para colaborar com nossos associados. 
Convide outros artesãos amigos de sua região para participar da Rede e assim ampliar nosso 
foco de atuação. 

Lembrando também, que este mês nós teremos Curso de Capacitação oferecido em parceria com 
o Sebrae, o SUPER MEI,  do dia 22 a 26 de abril, das 19:00h as 23:00h, na Sede do LDM -  
Legionários em Defesa do Menor que fica na Rua 13 de Maio nº 25 (ao lado da Santa Casa) 
centro de Capão Bonito, ainda existem vagas disponíveis, não percam esta oportunidade... 
  
Abraços 
  
Ary Russo 
Presidente 

ATENÇÃO 

NÃO ESQUECAM !!! 
 NO DIA 26 DE ABRIL AS 16 HORAS,  

NO HOTEL PASSARIM,  
SITUADO NA AVENIDA CAPITÃO CALIXTO Nº 187 ,   

SERÁ REALIZADA NOSSA  
ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA 

 CONFORME CONSTA DE NOSSO EDITAL. 
NÃO DEIXEM DE PARTICIPAR 

A PRESENÇA DE TODOS LEGITIMA NOSSO EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

A Rede Regional de Cidadania Ativa criou este informativo para facilitar a comunicação com todos nossos 
filiados, parceiros, patrocinadores e amigos. Agora temos um novo canal de comunicação com nosso novo 
Portal www.rederegional.org.br e no Facebook, no link: https://www.facebook.com/Rede-Regional-
de-Cidadania-Ativa  Promoções, eventos e atividades e dicas serão divulgadas no Facebook e em nosso 
portal. Se sua Organização tiver alguma informação para repassar a todos membros da Rede é só envia-
la,  no e-mail especialmente criado para isso: contato@rederegional.org.br ou então pode enviar-nos pelo 
telefone 15 3542-1370. 
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