
Formação: Treino de vendas



Tem a certeza?



 Quer desfrutar de lucros e ter um negócio de sucesso;

 Procura ter uma equipa de alto rendimento;

 Quer desenvolver novos negócios mas não sabe como deve fazer;

 Sabe que precisa de voltar a acreditar verdadeiramente no seu negócio;

 Ambiciona ter descanso e tranquilidade enquanto tudo funciona, mesmo 
que não esteja dentro das suas instalações;

 Almeja ter alguma orientação e estar focado nos resultados.



Como fazer de 2016 o melhor ano de vendas de sempre



 Esta formação foi pensada em si que ambiciona ter melhores
resultados de vendas já a partir de Janeiro de 2016

 “O que pode ser medido, pode ser melhorado” - Peter Drucker
A conclusão desta frase foca o nosso objetivo. Vamos melhorar!
Vamos aumentar vendas.

 Acompanhamos gratuitamente todos os negócios dos nossos
formandos com sessões gratuitas de executive coaching.

 Inscreva-se nesta formação e ganhe apoio ao seu negócio para
sempre, sem pagar mais por isso.



 Os melhores soft skills comerciais do mercado, baseados nas
conclusões inovação científica de 2015

 O mais inovador know how da psicologia da influência

 Como ganhar a venda graças ao poder de influência

 Como ser mestre na comunicação não verbal

 Como pôr em prática técnicas inovadoras de Venda Consultiva

 Como ultrapassar todas as objeções do Cliente

Com o objetivo de aliar a teoria à pratica, procuramos criar grupos de
trabalho que espelhem o seu dia-a-dia laboral. Investindo fortemente
numa componente prática, com a resolução de casos reais em grupo.



 Soft skills comerciais:
 Conclusões da Inovação Cientifica 2015

 Existem 9 Tipos de Clientes:

 O Eneagrama em Ação

 Psicologia da influência
 Saiba influenciar com técnica infalíveis

 Comunicação Verbal e Não Verbal
 Como Ver para Além da Realidade

 Técnicas inovadoras de Venda 
Consultiva
 Já ouviu falar? É a nova tendência.

 O marketing olfativo e as objeções às 
vendas: 
 Como cheirar para vender

 Ultrapassar todas as objeções do 
Cliente
 A negociação começa na cozinha: 

cozinhe connosco para treinar uma 
negociação 3D

 Uma boa história leva mais longe a venda: 
storytelling no teatro





Horário: 9h30-13h e 14h30-18h

LISBOA 17/12/2015, LOCAL: PÓLO TECNOLÓGICO DE LISBOA - AUDITÓRIO A

LEIRIA 16/12/2015, LOCAL: HOTEL EUROSOL LEIRIA

ÉVORA 18/12/2015, LOCAL: HOTEL M'AR  DE AR MURALHAS 

https://docs.google.com/forms/d/1zxjnk6RYbMIwKVZiDJeYShQfrcRyu4tUeG6KWUXxSYk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1nzYR7YNxbwYTD5I8TM2gNxZn_shHu_ANPQ1iTr6wS6o/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1gaf8n9zgmOYXWXrGyT-MjPqjCWD_deG94V_IDZd2zQ0/viewform


 Investimento: 150 eur por participante (isento de IVA)

 Inscrições até 5 de Dezembro garantem 35% de desconto por
participante: 97,5 eur por participante (isento de IVA)

O investimento inclui:

 Manual de Suporte à Formação

 Coffee Breaks (manhã e tarde)

 Consultas de Executive Coaching gratuitas e individuais com a
Executive Coach Matilde Carvalho



 O executive coach é o amigo a quem pode confiar os problemas e
as angústias do seu negócio, com garantia de confidencialidade

 Atuamos como seu braço direito definindo-lhe um plano de ação
para melhorar a sua performance, depois de o ouvirmos atentamente

 Só a sua felicidade e o seu sucesso nos tornam felizes também



 Este Workshop detém um carácter muito prático e intensivo;

 Estará inserido em contexto laboral real, aliando todos os 
nossos sentidos em prol do aumento dos lucros;

 Consiga decifrar a linguagem corporal e as emoções 
presentes no teatro negocial e feche verdadeiramente bons 
negócios!

“Se quer algo novo, então precisa parar de fazer algo velho” -
Peter Drucker

EXECUTIVE COACHE



 Apaixonada por vendas, experiente na área comercial do retalho e da grande
distribuição em Portugal, tem trabalhado nos últimos seis anos em consultoria, na
Areagest SA.

 Ajuda negócios, empresários e empreendedores a irem mais longe na paixão e na
ambição. Não gosta da palavra "suficiente". Prefere trocá-la por "excelente".

 É Economista, certificada em coaching pela International School of Professional
Coaching, Consultora Certificada Google, e formadora certificada pelo IEFP.

 Colabora frequentemente com os meios de comunicação social. O seu mais recente
programa é o Laboratório de Talento, na RTP3.
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