
APRENDIZAGEM 
As técnicas de Vendas, 
As melhores práticas, 
A procura do cliente ideal.

  DESTINATÁRIOS
   Diretores Comerciais, Vendedores e Comissionistas

COACHING 
Aplicação das aprendizagens. 
Análise dos seus Case Studies. 
Não vendemos porquê? 
O que deveríamos ter feito para ter 
sucesso na venda.

FOCALIZAÇÃO 
Pensar os objetivos semana após semana, 
introduzindo pequenas mudanças que vão 
produzir grandes resultados.

MOTIVAÇÃO
Uma força extra para enfrentar todos os desafios.

 FUNIL DE VENDAS 
Venha elaborar o seu Funil 
Saiba: o que vai vender, a quem, e quando
Desenvolva os seus resultados á volta dele.
O poder da previsão do resultado 

GRUPOS 
Máximo 10 Empresas não concorrenciais entre si.
Máximo 20 Pessoas 

Horário / dURAÇÃO
2 h quinzenal  / Mensal renovável 

E se fosse possível aumentar a eficácia dos seus vendedores?
E se fosse possível mantê-los sempre motivados e focados nos resultados?
E se fosse possível determinar quando, o quê e a quem vamos vender?
E se o preço não fosse o factor de decisão mais importante?

A solução 
A  TURBO não é 
só formação, é desenvolvimento pessoal, 
é perseguir objetivos, é um local onde 
semana a semana os profissionais se ultra-
passam a si próprios.

ACADEMIA VENDAS 

A  TURBO   É:ACADEMIA VENDAS

GARANTIA DE RESULTADOS
Os assistentes têm de melhorar a performance do Funil, 
caso não o façam no período de 6 meses não será 
renovada a inscrição na  TURBOACADEMIA VENDAS

Inscrições Limitadas        Contacte JÁ !
António Saboga | 912 169 104
antoniosaboga@turbonegocios.com.pt

INVESTIMENTO MENSAL
1 a 3   Vendedores (Empresa) ……  125€
3 a 5   Vendedores (Empresa) ……  100€
+ de 5 Vendedores (Empresa) ……    75€
Acresce IVA ao valor legal

Na  TURBO , o primeiro objetivo 
é melhorar a performance dos seus assistentes. 
Partindo de 2 vetores:  OBJETIVOS DA EMPRESA  e 
o FUNIL de cada vendedor, quinzenalmente são:
Ÿ 1. Verificados os objetivos do período, o que se cum-

priu ou não e as razões do sucesso ou insucesso.
Ÿ 2. São selecionados pequenos trechos de  formação 

para ajudar a corrigir deficiências ou para aquisição 
de novos conhecimentos.

Ÿ 3. Fixados objetivos para o período seguinte.
Ÿ

ACADEMIA VENDAS

Ÿ FAÇA A DIFERENÇA 
NO SEU MERCADO
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