


Saiba o passo a passo para 
ter uma gestão de vendas 

efetiva e alcançar os 
objetivos de faturação 

TODOS os Dias.  



Conheça a Formação - APV 
Alta Performance em Vendas.

Tenha acesso às melhores estratégias e 
à mestria das técnicas de Gestão Comercial. 



O que irá
aprender:

• Inteligência Emocional em Vendas;

• Os 5 Passos de um Processo de Vendas;

• Como Construir um Processo de Vendas;

• Entender o que o Seu Cliente Precisa;

• Processo e Ferramentas de Prospecção;

• Definir e Acompanhar  Metas;

• Estrutura de Cadência de Mensagens;

• Liderança e Gestão de Vendas;

• Quais as Melhores Tecnologias para 

Controle e Gestão Comercial;

• Técnicas de Negociação e Fechamento;

• Como Construir o Seu Funil de Vendas;

• Fluxograma de Trabalho; 

• Playbook de Vendas; 

e muito mais... 



Vamos abrir a nossa 
“Caixa Negra” 

e ensinar exatamente como nós 
fazemos as nossas vendas. 



Benefícios em 
Participar nesta 
Formação:

• Previsibilidade de receita;

• Ter um processo de vendas replicável; 

• Saber o passo a passo para efetivar uma 

venda; 

• Ter controlo sobre os seus resultados;

• Nunca mais deixar de atingir o objetico

de vendas mensal;

• Aumentar a sua faturação em até 30%;

• Ter vendedores capacitados e engajados 

com o seu Negócio;

• Saber os principais motivos de não 

venda;

• Ter clareza sobre o seu negócio e 

identificar os “Gaps” que o impedem de 

alcançar os melhores resultados; 



Como irá funcionar:

• Serão 2 dias de Imersão Online e ao Vivo, totalmente 
dedicados ao setor comercial do seu negócio. 

• + 4 encontros semanais de acompanhamento para atingir os 
objetivos de venda definidos. 

• + 1 encontro individual para entendermos a sua operação e 
construir consigo a melhor estratégia comercial para o seu 
negócio. 



O Que irá Receber...



FLUXO DE VENDAS
CANVAS



PROSPECÇÃO
CANVAS



• PROSPECT
• SALES MODEL
• FUNIL DE VENDAS
• MAPA DE EMPATIA

CANVAS



• Caneta
• Bloco de 

anotações



Caderno



Manual



Tag de porta: 
Não perturbe.



Transforme o seu negócio 
Potencializando as Suas Vendas.

Vender é a Atividade mais importante do Mundo.  



Fale com um  Consultor. 

www.masterskills.pt

Av. do Brasil, nº1-Piso 9  | 1749-008 Lisboa
Telefone: +351 217923777   e-mail : ibci@masterskill.pt

http://www.masterskills.pt/
mailto:solides@masterskill.pt
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