
Cartão de crédito e Frete 
no Ailos Aproxima



Habilitando o Cartão de Crédito - App



1. Acessar o menu “Perfil”



2. Clicar em “formas de 

recebimento” 



3. Selecionar a opção 

“Cartão de Crédito” e 

depois clicar em 

“Confirmar”



4. Aparecerá a 

confirmação da 

habilitação.

Agora, seus anúncios já 

possibilitam o pagamento 

da compra com 

Cartão de crédito.



Habilitando o Cartão de Crédito - WEB



1. Clicar em “Meu perfil”



2. Localizar o campo “Métodos de pagamento” e habilitar a opção 

“Cartão de Crédito”



3. Clicar em “Salvar alterações”, localizado na parte superior da tela “Meu 

Perfil”. Agora, seus anúncios já possibilitam o pagamento da compra com 

Cartão de crédito.



Habilitando o envio via Correios  - App



1. Acessar o menu “Perfil”



2. Clicar em “Editar perfil”



3. Cadastrar ou validar o 

CEP da loja, no campo 

“CEP”



4. Depois, clicar em 

“Salvar”



5. Ir na opção “Meus 

anúncios” 



6. Clicar no anúncio que deseja 

habilitar o envio via correios.

Obs: a habilitação deve ser em cada um dos anúncios, 

visto que o cálculo do frete é baseado no CEP de 

origem, CEP de destino e também nas medidas e peso 

de cada produto.

Caneca Personalizada



7. Clicar em “Editar”

Caneca Personalizada

Que tal tomar um café ou um chá  com 

um gostinho especial? Com as canecas 

personalizadas, você pode!



8. Clicar no campo “Tipo de 

entrega”



9. Habilitar a opção “Envio”



10. Preencher os campos de dimensão e 

peso do produto e depois clicar e 

“Continuar”



11. Depois, clicar em “Confirmar” e 

pronto! 

O produto está habilitado para ser 

enviado via correios.



Habilitando o envio via Correios  - WEB



1. Clicar em “Meu perfil”



2. Cadastrar ou validar o CEP da loja, no campo “CEP”



3. Clicar em “Salvar alterações”



4. Depois, clicar em “Meus Anúncios”



5. Clicar no ícone de “editar” no anúncio que deseja habilitar o envio via correios.

Obs: a habilitação deve ser em cada um dos anúncios, visto

Que o cálculo do frete é baseado no CEP de origem,

CEP de destino e também nas medidas e peso de cada produto.

Caneca 

Personalizada



6. Localizar o campo “Tipo de entrega” e habilitar a opção “Envio”, após, 

preencher os campos de dimensão e peso do produto



7. Após, localizar e clicar no campo “Enviar”, que fica ao final da página. 

Pronto, agora o produto está habilitado para ser enviado via correios.





Obrigado!


