
SUPER DICAS PARA USAR 
WHATSAPP BUSINESS 

https://www.triplo.ppg.br/


ATENÇÃO

Se você ainda não tem 
WharsApp Business,

preste atentão no nosso 
passo a passo a seguir.

Caso já tenha, 
Parabéns!

você já está na f rente 
de alguns concorrentes.
Passe direto para a dica 

número 2 .



PRIMEIRO
PASSO

- Toque em "Concordar e Continuar",
- Permita que o aplicativo acesse contatos, fotos e 
arquivos.
- Insira e verifique seu número de telefone comercial.

Atenção:
- Caso seu número de celular já esteja sendo usado 
no WhatsApp.
O aplicativo vai sugerir que você transfira
o número de telefone para o WhatsApp Business. 
- Aceite a sugestão e toque em "Continuar". 
Insira o código que receber.

Baixe o WhatsApp Business e abra o App.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp.w4b
https://apps.apple.com/br/app/whatsapp-business/id1386412985


VOCÊ UTILIZA 2 CHIPS
NO SEU CELULAR?

WHATSAPP
NO SEU CELULAR

- Você pode usar os seus dois aplicativos, 
um exclusivo para seu negócio
e outro só pra você.
- Essa opção deixa seu whatsapp business mais 
profissional não misturando sua vida pessoal
no mesmo aplicativo.

Imagem dos dois aplicativos
instalados em um só aparelho.



CONFIGURAÇÃO

- Clique        
no canto superior direito do aplicativo.

- Clique em Configurações>Configurações da 
empresa> Mensagem de Saudação.

- Ative a chave "Enviar mensagem de Saudação”
- Depois toque sobre a caneta       
ao lado da mensagem padrão para personalizá-la. 
- Depois clique em           
para salvar sua mensagem de Saudação.

A PRIMEIRA IMPRESSÃO
É QUE FICA .

CRIE MENSAGEM DE AUSÊNCIA.

As mensagens de ausência são recomendadas para 
amenizar a dor da espera do cliente, mas também 
ajudam:

- Manter o atendimento, mesmo estando ausente;
- Informar sobre horário de atendimento;
- Antecipar assuntos.

Olá! No momento estou ocupado e não consigo atender 
você de imediato. Retorno assim que possivel, mas mesmo 
assim já deixe o assunto, será um prazer retornar
sua mensagem.

Obrigado por sua mensagem, ela é muito importante para 
nossa empresa.
Retorno mais breve possível.



O ATENDIMENTO DE UM
CLIENTE EM SUA EMPRESA 

DEVE SER
5 ESTRELAS.



CADASTRE
SEUS PRODUTOS
OU SERVIÇOS.

CONFIGURAÇÃO

- Clique         
no canto superior direito do aplicativo.

- Em seguida, toque em Configurações da empresa
- Vá em Catálogo e pressione 

- Insira fotos e outras informações sobre o primeiro 
produto ou serviço e pressione Salvar. 

- Volte  à tela inicial do catálogo, toque em          
e repita o procedimento para cadastrar outros itens.

- A grande vantagem de impactar seu cliente é 
deixar produtos cadastrados e depois em uma
conversa enviar esses produtos de forma simples e 
impactante, pois são muito poucas pessoas que 
usam esse artifício. 

NA PRÓXIMA PÁGINA
VEJA UM PASSO A PASSO DE COMO ENVIAR 

SEUS PRODUTOS PARA SEUS CONTATOS.



ENVIANDO PARA O 
CLIENTE UM PRODUTO
PASSO A PASSO

Enquanto você atende seu cliente, ele pede mais
informações sobre um determinado produto, você 
possui a possibilidade de enviar os produtos que 
você ja cadastrou para seu cliente.

3 - Escolha o Produto.
4 - Toque no botão Enviar

1 - Pressione o Clips.
2 - Vai aparecer 6 itens
e escolha Catálogo



#VAMOS
SAIR
DESSA
JUNTOS

ACOMPANHE MAIS CONTEÚDOS
EM NOSSO SITE E EM NOSSAS 

MÍDIAS SOCIAIS.

https://www.triplo.ppg.br/vamossairdessajuntos
https://www.facebook.com/triplotransmidia/
https://www.instagram.com/triplotransmidia

