Classificados Verdes
Como anunciar no Classificado
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Siga os passos
1º - Na página Inicial do Site, clique em Anúncios:

2º - Na página de Anúncios tem três planos, escolha clicando no Botão:
Assinar Plano...
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3º - O Próximo passo é efetuar o pagamento.
Para maior segurança, utilizamos o sistema de segurança do UOL
pagseguro.
COMO EFETUAR O PAGAMENTO
a) Informe o seu e-mail.
b) Se possuir uma conta Pagseguro, pode-se usar os créditos para
efetuar o pagamento.
c) Na opção “Não tenho conta PagSeguro”, é criado uma nova conta
que oferece a opção de pagamento com Cartão,
d) Por fim, clique em Pagar com segurança.

4º - Após finalizar o processo de pagamento, espere o retorno do
Administrador do Classificado.
Você receberá uma conta de Usuário e uma Senha para o Painel de
Controle de usuário.
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ACESSANDO A CONTA DE USUÁRIO E CRIANDO ANÚNCIOS

5º - Clique em Minha Conta.

6º - Com os seus dados de cadastro, preencha os campos de Usuário e
Senha, e clique em Entrar no Sistema.

A próxima página será o Painel de Anúncio de usuário. Com opções e
Criar Anúncio, Visualizar Anúncios criados e pesquisar.
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CRIANDO O PRIMEIRO ANÚNCIO
a) Clique em Postagens e depois em Cadastrar

7º - Preencha os campos solicitados:


Nome do objeto: Será o Título do seu Produto.



Data: Atual
Essa data contará um mês e depois o seu anúncio será eliminado
automaticamente. Você poderá fazer quantos Anúncios quiser, e a
qualquer momento. Não se preocupe excluir (não tem essa opção).
Você poderá editá-lo, para aproveito de outro Anúncio, ou espere expirar.



Escolher arquivo: Será a foto do seu produto.



Exibir: Nessa Opção, você pode definir se o seu Anúncio estará Visível no
Site, ou seja, publicado. Poderá definir a qualquer momento. Isso não exclui
o Anúncio Criado.



Descrição: Nesse campo, descreva as informações do Produto; se é novo
ou usado e condições e Valor. Não esqueça de suas informações para
contato, como: Número do Celular, Cidade, Nome.
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PARA VISUALIZAR O NOVO ANÚCIO CRIADO NO SITE

7º - Clique em Opções, depois em Visualizar Site.

.
Classificados Verdes
www.classificadosverdes.com.br
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