Manual do Anunciante

1 - Compra de Pacotes Bit Turs
Abaixo será listado passo a passo o processo de como será executada a compra de
moedas Bit Turs para que você possa anunciar seus produtos em nosso portal.
1.1 – CRIAR CONTA TURISMO AGORA

➔ Para adquirir um pacote de Bit Turs, o INTERNAUTA deve fazer LOGIN em nosso portal.

Para isso é necessário ser cadastrado no Turismo Agora, caso ainda não tenha cadastro,
clique em CADASTRAR, como mostra a figura abaixo.

➔ No momento em que clicar em CADASTRAR, será direcionado para uma tela de
cadastro. Essa tela mostra duas opções: CADASTRAR PESSOA FISICA ou CADASTRAR
PESSOA JURIDICA.
CADASTRAR PESSOA FÍSICA: Na figura abaixo, basta preencher todos os dados
corretamente e clicar em SALVAR.

CADASTRAR PESSOA JURÍDICA: basta selecionar a opção CADASTRAR PESSOA
JURIDICA, preencher todos os dados corretamente e clicar em SALVAR, como mostra o
exemplo abaixo.

➔ Caso não seja preenchido todos os campos corretamente ou possuam campos
obrigatórios em branco, tanto no CADASTRO DE PESSOA FISICA quanto no CADASTRO
DE PESSOA JURIDICA, quando clicar em SALVAR aparecerá uma mensagem indicando
os campos a serem preenchidos corretamente. Abaixo é mostrado um exemplo.

➔ Ainda no CADASTRO DE PESSOA FÍSICA e CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA, clicando
em SALVAR, o portal pode exibir um alerta dizendo “o usuário escolhido já existe”
(imagem abaixo) se isso acontecer, clique em OK no alerta, escolha um novo nome
para o campo USUÁRIO e clique novamente em SALVAR.

1.2 – EFETUAR LOGIN NO TURISMO AGORA
Se você conseguiu efetuar seu cadastro com sucesso, aguarde o recebimento do e-mail
de confirmação de cadastro, em seu provedor de e-mail. Assim que receber, basta clicar no link
de confirmação. Você só conseguirá logar no portal mediante a confirmação de seu cadastro.

➔ Para fazer o LOGIN em nosso portal, digite seu nome de usuário e sua senha
(escolhidos na hora do cadastro) e clique em LOGAR.

➔ Se conseguiu fazer o login corretamente em nosso portal, surgirá um menu no topo do
portal, além da mensagem “Bem Vindo, (seu nome)” como ilustra a figura abaixo.

1.3 – COMPRAR PACOTES BIT TURS (MOEDAS)
Se já está logado em nosso portal, é só seguir os passos abaixo para efetuar a compra
de Bits Tur.

➔ Para comprar Bit Turs, basta clicar em COMPRE AGORA.

➔ A próxima tela apresenta as opções de pacotes Bit Turs (moedas) disponíveis para

compra. Para efetuar uma compra, basta clicar em COMPRAR ao lado do pacote
escolhido.

1.3.1 – PAGAMENTO COM PAGSEGURO

➔ O pagamento dos pacotes deve ser feito através do PAGSEGURO. Não precisa estar
cadastrado no PAGSEGURO para efetuar uma compra. Para isso, informe seu e-mail,
selecione a opção “Não tenho conta no PAGSEGURO” e clique em PAGAR COM
SEGURANÇA, como mostra a imagem abaixo. Caso seja cadastrado no PAGSEGURO,
digite seu e-mail, selecione a opção “Já tenho conta no PAGSEGURO”, digite sua senha
e clique em PAGAR COM SEGURANÇA.

➔ Na próxima página, o INTERNAUTA deve preencher todos os dados corretamente.
Informe CEP, escolha o meio de pagamento, preencha os demais campos conforme o
meio de pagamento escolhido. Nessa etapa o INTERNAUTA recebe o comprovante de
pagamento no e-mail informado.
Para pagamento com Cartão de Crédito: Informe os dados do seu cartão, escolha o
endereço da fatura do cartão, informe seus dados pessoais e clique em CONFIRMAR
PAGAMENTO.
Para pagamento com Boleto Bancário: Informe seus dados pessoais e clique em
GERAR BOLETO.
Para pagamento com Débito em Conta: selecione seu banco, informe seus dados
pessoais e clique em ACESSAR A PÁGINA DO BANCO.
Para pagamento com Depósito em Conta: selecione seu banco, informe seus dados
pessoais e clique em CONFIRMAR PAGAMENTO.

➔ Após a confirmação de seu pagamento, caso necessite, entre em contato com o
anunciante através do e-mail divulgado no anúncio.
1.3.2 – PACOTES ADQUIRIDOS
Efetuando o pagamento do boleto bancário, o INTERNAUTA pode acompanhar a
situação da compra clicando em MEUS BIT TURS (no menu topo do portal).

Nessa tela (figura abaixo), será visualizado o histórico de PACOTES ADQUIRIDOS ou
será exibida a mensagem “nenhum pacote adquirido” caso o INTERNAUTA ainda não tenha
comprado um pacote ou o pagamento do seu primeiro pacote ainda não tenha sido
confirmado.
Será visualizado também os detalhes do PACOTE EM ANDAMENTO. No status
transação é apresentada duas situações: AGUARDANDO PAGAMENTO, quando seu pagamento
ainda não foi confirmado. E CANCELADO, quando o PAGSEGURO cancela sua transação por
falta de pagamento.

2 - Anunciar produtos
Se o INTERNAUTA já adquiriu um pacote de Bit Turs e as moedas Bit Turs já estão
disponíveis para uso, é só fazer o LOGIN no portal utilizando a conta Turismo Agora. Caso não
lembre como efetuar o LOGIN, leia a seção 1.2 que explica passo a passo como fazer isso.
Como a forma de pagamento é através do PAGSEGURO será necessário que o
ANUNCIANTE seja cadastrado junto ao PAGSSEGURO. Para isso é necessário possuir ou criar
uma CONTA DE VENDEDOR no site do PAGSEGURO. Os próximos capítulos mostram passo a
passo como criar a conta PAGSEGURO e como criar seu anúncio no portal Turismo Agora.
2.1 - CRIAR CADASTRO PAGSEGURO
➔ Para criar uma conta de vendedor no PAGSEGURO, entre no site abaixo
http://pagseguro.uol.com.br/ , e clique em CADASTRAR, como mostra a figura

➔ Na próxima tela, você deve clicar em “QUERO VENDER PELA INTERNET JÁ”

➔ A tela seguinte solicita SEUS DADOS CADASTRAIS, deve ser preenchido todos os
campos corretamente, como e-mail, confirme e-mail, senha, confirme senha. Abaixo
deve ser escolhido o tipo de conta: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
CADASTRO PAGSEGURO PESSOA FISICA: Preencha todos os campos corretamente.

CADASTRO PAGSEGURO PESSOA JURIDICA: Selecione PESSOA JURIDICA e preencha
todos os campos corretamente.

➔ Leia os termos do Contrato do PAGSEGURO. Se estiver de acordo marque a opção “Li e
estou de acordo com os termos de Contrato do PagSeguro”, clique em FINALIZAR
CADASTRO. Como mostra a figura.

2.2 – INTEGRAÇÂO DA CONTA PAGSEGURO COM SUA CONTA TURISMO AGORA
Se conseguiu efetuar o cadastro corretamente, agora é só fazer a integração de sua
conta PAGSEGURO com a sua conta TURISMO AGORA.
➔ Para isso, acesse o link https://pagseguro.uol.com.br/
➔ Faça o LOGIN inserindo seu e-mail e senha escolhidos na hora de seu cadastro no
PAGSEGURO. Clique em ENTRAR, como mostra a figura abaixo.

➔ Após efetuar o LOGIN no PAGSEGURO acesse INTEGRAÇÕES (menu lateral da
esquerda), clique em TOKEN DE SEGURANÇA, como mostra a figura.

➔ Gere seu TOKEN clicando em GERAR NOVO TOKEN, como mostra a figura.

➔ Clique em COPIAR TOKEN

➔ Bem, agora é preciso fazer LOGIN no portal do Turismo Agora para efetuar a
integração. Caso não lembre como efetuar o LOGIN, leia a seção 1.2 que explica passo
a passo como fazer isso.
➔ Após efetuar o LOGIN no Turismo Agora, acesse MINHA CONTA (menu topo), clique
em EDITAR DADOS, preencha os dados EMAIL PAGSEGURO e cole o TOKEN
PAGSEGURO. Clique em SALVAR. Se você conseguiu alterar seus dados com sucesso, o
site emite um alerta dizendo “Alterado com sucesso”.

2.3 – CRIAR ANÚNCIO
Agora que você possui Bit Turs e já fez a integração do nosso portal Turismo Agora com
o PAGSEGURO, já pode criar seu primeiro anúncio.
➔ Para isso você precisa acessar Meus Anúncios (menu no topo portal).

➔ Na próxima tela clique em NOVO ANÚNCIO. Como mostra a imagem abaixo.

➔ Preencha todos os campos corretamente e clique em CADASTRAR.
No campo BIT TURS, deve ser escolhida a quantidade de BIT TURS consumida por dia.
Quanto mais BIT TURS usar ao dia, mais seu anúncio sobe no ranking e mais chance seu
anúncio tem de ser visualizado. Portanto, se torna mais fácil de ser vendido.
No campo CATEGORIA, ao escolher VEÍCULOS, você tem a opção de exibir em seu
anúncio o código FIPE do seu veículo. Para isso selecione os dados marca, modelo e ano. O
VALOR FIPE não será exibido em seu anúncio.

Marque VENDA ONLINE, se deseja vender seu produto online. Essa opção permite que
seus clientes efetuem o pagamento online via PAGSEGURO.
Marque o campo ENVIAR ESTE PRODUTO, se desejar enviar/entregar este produto ao
cliente. Preenchendo os dados de entrega, o valor do frete (correio) será calculado
corretamente para o cliente.

Quando um novo anúncio é cadastrado, recebe o status AGUARDANDO LIBERAÇÃO e
só será ATIVADO em nosso portal mediante analise de conteúdo feita pelo Turismo
Agora. A partir do momento em que, seu anúncio é ATIVADO, os Bit Turs começam a
ser descontados.
➔ O anúncio cadastrado pode ser visualizado, editado ou excluído. Para VISUALIZAR o
anúncio, clique em detalhes ao lado do anúncio que deseja visualizar.

➔ Para editar, selecione o anúncio desejado e clique no ícone editar. Em EDITAR
ANÚNCIO, altere os campos desejados e clique em SALVAR.
Ao editar texto, imagens e quantidade de Bit Turs, seu anúncio recebe o status
AGUARDANDO LIBERAÇÃO e só será ATIVADO em nosso portal mediante analise de conteúdo
feita pelo Turismo Agora.

Ao editar a quantidade de Bit Turs, se você aumentar a quantidade diária, a diferença
será descontada assim que seu produto for ATIVADO, caso diminua, a nova quantidade será
descontada 24 horas após a aprovação.

➔ Para excluir, selecione o anúncio e clique no ícone excluir.

➔ Seu anúncio será visualizado pelos INTERNAUTAS como mostra a ilustração abaixo.

