Treinamento e Consultoria

#treinamentocomlinguagemdevendedor

Rafael Cutait
8 anos
como vendedor.
Em 3 anos, não
dependia mais
de fluxo de loja

4 anos

1 ano

como gerente
de treinamento
e vendas web

como gerente
Regional na
WebMotors

6 anos como Fundador e Diretor
Comercial da ProspectPro

Sua comunicação única e
alta performance fizeram
com que transformasse
seus conhecimentos
aplicados no dia a dia em
seus treinamentos.

Adicione os
nossos contatos:

Especialistas em gerar novos negócios, temos como missão tornar sua equipe mais competitiva
dentro das novas dinâmicas do mercado, investindo fortemente na mudança de hábito e na
adoção da prospecção e da internet como principais ferramentas de trabalho.

Nossos ensinamentos
vêm ganhando cada
vez mais adeptos por
todo o Brasil.

VAMOS VENDER?
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Clientes
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TREINAMENTO E CONSULTORIA
ON-LINE E PRESENCIAL
Consultores de Vendas
• Atitude do vendedor no novo mercado: Presença Digital
• Melhores Práticas de WhatsApp, Redes sociais e Vídeos
• Práticas de Prospecção (Telefone, WhatsApp, Vídeos e Redes Sociais)
• Comunicação e Rapport em Ambiente Virtual
• Comunicação com PNL em Ambiente Virtual
• Inteligência Emocional Aplicada nas Vendas On-Line
• Alta performance para Vendas de Peças
• Condutores, Atendimento ao Cliente Passageiro
Gerentes de Vendas
• Atitude do gerente no novo mercado: A Sua Gestão Vai Fazer A Diferença
• Gestão de Peças

30.000

Pessoas treinadas
Mais de 250 empresas
atendidos em 6 anos
Desenvolvimento de
conteúdos para
Educação Corporativa

Operadores de Telemarketing
• Vendas Web, Busca e Resgate, Agendamento Pós-Vendas e SAC
Corretores de Seguros
• Planejamento, Implementação e desenvolvimento da equipe e processos
Consultores de Serviços
• Atendimento presencial e on-line, Aumento do Faturamento e Ticket Médio (Leves e pesados)

Rafael Cutait

TREINAMENTO E CONSULTORIA
ON-LINE E PRESENCIAL
30.000

Gerentes de Pós-Vendas
• Gestão de Processos, Aumento do Faturamento e Ticket Médio

Pessoas treinadas

Gerentes de Frotas
• Comercial, Centro de Controle Operacional e Manutenção
Gerentes de Seminovos
• Alta Performance na Gestão de Seminovos

Mais de 250 empresas
atendidos em 6 anos

Diagnósticos
• Vendas

Desenvolvimento de
conteúdos para
Educação Corporativa

• Pós-Vendas
• Gestão de CRM
• Seminovos
• Gestão de Frotas
• Corretores de Seguros
Projetos Especiais
• EAD ProspectPro – Ensino a distância
• Projetos Customizados – Desenvolvidos de acordo com a necessidade do cliente
• ProspectApp – Aplicativo para gestão da prospecção

Rafael Cutait

Treinamentos

Treinamentos com linguagem de
vendedor, focado em vendas, pósvendas e seminovos.
Apresentação de técnicas e
ferramentas para o dia a dia da
concessionária.

Atitude do Vendedor no Novo Mercado
Presença Digital
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão de Leads;
Prospecção;
Gestão de CRM;
Argumentação estratégica;
Estilos comportamentais;
Follow-up;
Régua de relacionamento;
Planejamento para atingir a meta através da prospecção on-line;
Agendamentos (3 tipos);
Passo a passo para agendamento de videoconferências;
Sondagem e qualificação;
AIDA;
WhatsApp;
Redes sociais;
Vídeos persuasivos;
Tipos de Perguntas para vendas;
Funil de vendas;
Gatilhos mentais;
Rapport;
Rapport on-line;
Indicações Digitais;
PNL;
Canais de Prospecção.

Público alvo: Vendedores

Método de Aplicação: On-line
Carga horária: 5 horas

Atitude do Gerente no Novo Mercado
A sua gestão vai fazer a diferença
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestão do canal digital;
Gestão da Prospecção;
Gestão de CRM;
Gerente multiplicador;
Planejamento para atingir a meta através da prospecção;
Consumidor 5.0;
Ferramentas, processos, rotinas e indicadores no mercado atual;
Como mapear a Resiliência do time;
Ciclo do Sucesso para canais de vendas;
Público alvo: Gestores
Comunicação Eficaz;
Estilos Comportamentais;
Método de Aplicação: On-line
Escada da Alta Performance;
Rapport Presencial, telefone e digital;
Carga horária: 6 horas
Aplicabilidade dos Gatilhos Mentais para otimizar as vendas;
Gestão do Tempo;
Avaliar as principais dificuldades dos vendedores com o processo de prospecção;
Projetar o fluxo de loja como ferramenta de previsão de venda e correção de rota;
Argumentação Estratégica.

Melhores Práticas
WhatsApp, Redes Sociais e Vídeos
• Técnicas e praticas de interações e atendimento via WhatsApp;
• Dicas para elaboração de vídeos atrativos em vendas;
• WhatsApp Business;
• Instagram;
• Facebook;

• Linkedin;
• YouTube;
• TikTok;
• Argumentação estratégica;
• Graus de persuasão na Comunicação;
• Roteiro de argumentação para prospecção via WhatsApp;
• Boas Práticas de vídeos e conteúdos para as redes sociais;
• Gatilhos mentais na utilização das redes sociais;
• Rapport On-line;

• Dinâmicas e simulações.

Público alvo: Vendedores,
Operadores e Gestores
Método de Aplicação:
On-line/Presencial
Carga horária: 4 horas

Operadores de Telemarketing
• Busca e resgate;
• Agendamento de revisão;
• Argumentação estratégica;
• Gestão de Leads;
• Aquecimento de Leads;

• Profissionalizar o atendimento on-line;
• Ensinar melhores práticas para qualificação e distribuição de leads;
• Aprimorar a qualidade das informações do interesse à jornada de compra;
• Padronizar as interações com os cliente de acordo com o seu momento de compra;
• Prospecção;
• Gestão de CRM;
• Régua de relacionamento;
• Follow-up;
• Fidelização e retenção de carteira;

• Campanhas diversas com consultores de serviços.

Público alvo: Operadores e
Gestores de CRM
Método de Aplicação:
On-line/Presencial
Carga horária: 6 horas

Gerentes Pós-Vendas
• 4 Pilares de rentabilidade do Pós-Vendas;
• Gestão de Processos;
• Gestão de Leads;
• Gestão de Garantia;
• Gestão de CRM;
• Qualidade de atendimento e serviços;
• Estratégias para alavancar o faturamento;

• Planejamento e Programação de Oficina;
• Vendas de Serviços Agregados;
• Ampliação de Passagens;
• Aumento do Ticket Médio;
• PNL.

Público alvo: Gerentes de Pósvendas e Chefes de Oficina
Método de Aplicação:
On-line/Presencial
Carga horária: 6 horas

Alta Performance
Na Gestão de Seminovos
• Assegurar uma maior conversão das avaliações, garantindo ganho de
escala na venda dos novos;
• Obter alta rentabilidade na operação;
• Assegurar um Giro de Estoque eficiente;
• Estabelecer critérios para construção do markup;
• Implantar um processo padrão para avaliação dos veículos;
• Criar oportunidades de vendas através do setor de Pós-vendas;
• Definir critérios e estratégias para aumentar a velocidade de entrada
dos veículos seminovos;
• Ampliar a disponibilidade de veículo em exposição, reduzindo o tempo
de preparação;
• Uso estratégico do canal de repasse;
• Obtenção de melhores resultados econômicos no varejo;
• Apresentação de Boas práticas e resultados com canais de vendas e
anúncios na internet;
• Apresentar modelo de gestão para o departamento;
• Estabelecer rotina de trabalho para os gestores do departamento;
• Uso de indicadores de performance estratégico do segmento;
• Entender os resultados do DEF (demonstrativo econômico financeiro);

Público alvo: Diretores,
Gerentes e Avaliadores
Método de Aplicação:
On-line/Presencial
Carga horária: 4 horas

Vendas e Gestão de Peças
Módulo Vendas:
• Meta Semanal;
• Planejamento para Bater a Meta;
• Enriquecimento da Carteira de Clientes;
• Prospecção Ativa;
• Mapeamento do potencial de cliente;
• Tipos de Sondagem;
• Follow-up de Fechamento;
• Pedido de Indicações;
• Gestão da Carteira de Clientes;
• Régua de relacionamento;
• Gatilhos Mentais.
Módulo Gestão:
• Ponto de Encomenda;
• Estoque de Segurança;
• Lote Mínimo;
• Sazonalidade;
• Giro de Estoque;
• Lei de Pareto/ Curva ABC (Valor, consumo);
• Como Administrar Itens Obsoletos e Pré-obsoletos;
• Parametrização de Estoque;
• Inventário geral e Rotativo.

Público alvo: Consultores e
Gestores de Peças
Método de Aplicação:
On-line/Presencial
Carga horária: 4 horas por
módulo

Consultoria e
Diagnósticos

A consultoria tem por objetivo
implantar processos, técnicas e
ferramentas que gerem
resultados significativos de
acordo com as necessidades da
sua empresa.
A aplicação é realizada com
acompanhamentos periódicos,
com a nossa equipe de
consultores.

Consultores de Vendas
1ª Fase: Aprendizado
• Dossiê do vendedor
• Contato profissional
• Definição de metas (Interações e
agendamentos
• Novo Perfil do Mercado Consumidor
• Pilares para o atendimento on-line e
profissional
• Assinatura padrão (foto)
• Planilha de gestão de clientes
• Passos da prospecção
• Funil da prospecção
• Abordagem padrão de contato de
prospecção
• 22 procedimentos
• Simulação e acompanhamento de
ligações
• Motivação para ligações
• Feedback com vendedores
• Gestão de indicadores da prospecção
• Canais de vendas
• Gestão da carteira de clientes
• Métodos de Indicação
• AIDA
• Dicas de Vídeos
Público alvo: Vendedores

2ª Fase: Aprimoramento

• Quebra das crenças limitantes dos
vendedores
• Análise de resultados iniciais
• Contatos agradáveis de relacionamento
• Argumentação estratégica
• Auditoria de adesão
• Aumento na quantidade de interações
• Exemplos de sucesso de contatos
• Feedback com os vendedores
• Redes Socias geradoras de Leads (Facebook,
LinkedIn Instagram, YouTube)
• WhatsApp para vendas (Web / Business)
• Gatilhos mentais, PNL, Rapport
• Graus da persuasão
• Pacto comercial
• CFB – Característica, função e beneficio
• Abordagens estratégicas
• Quebra de objeções nas interações
• Tipos de perguntas para vendas
• Taxa de projeção de vendas
• Gerenciamento das oportunidades de
vendas

Método de Implantação: On-line / Presencial

Carga horária: 32 semanas - 8 horas por visita - 8 meses
Atendimento: Individual

3ª Fase: Consolidação

• Régua de contatos agradáveis
(Cliente de oficina, Licenciamentos a
vencer)
• Levantamento de Score
• Explorar canais de vendas
• Campanhas de prospecção
• Indicações no processo de
atendimento
• Aumento na quantidade de
interações
• Campanhas geradas pelo próprio
vendedor
• Campanhas a ações em mídias
sociais
• Metas de interações em redes
sociais
• Desenvolvimento dos gestores para
solucionar os gaps da equipe
• Reunião do Bom Dia
• Ferramentas de coaching para o
gestor (Estado de Flow, Perguntas
Poderosas
• Conta Inversa
• Matriz de Capacitação
• Gestão de resultados nas Redes
Sociais

Gestores de Vendas
1ª Fase: Aprendizado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Etapas da Resiliência
Gatilho Mental de Facilidade
Contato profissional
Inclusão da Meta Semanal
Objetivo x Meta x Rotina
Planejamento diário de interações e
agendamento
Perguntas Fechadas x Perguntas Abertas
Evolução do Consumidor 1.0 até 5.0
Pilares para conversão no atendimento
on-line
Planilha de gestão de clientes (Pipeline)
Passo a passo do Canal Digital
Funil de Vendas
Jornada de Compra do Consumidor
Registro e Enriquecimento da carteira de
clientes
Técnicas de Follow-Up
Dicas de Vídeos Persuasivos
Como engajar desde a primeira
abordagem

2ª Fase: Aprimoramento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Régua de Relacionamento Humanizada
Argumentação Estratégica
Estilos Comportamentais
Técnicas de Rapport (On-line, telefone e
WhatsApp)
Roda das Vendas das Redes Socias (Facebook,
LinkedIn, Instagram, YouTube e TikTok)
Funil de Marketing Digital
WhatsApp para vendas (Status, Web e
Business)
Graus de Conexão
Metodologia Spin Selling
Como trazer o Decisor para a mesa (Decisor,
Pagador e Usuário)
Utilização de plataformas de videoconferência
Passo a passo do fluxo de Pós-Vendas
Foco x Gestão do Tempo
Perguntas de Sondagem
Comunicação x Persuasão
Lista de transmissão no WhatsApp estratégica

Público alvo: Gestores Método de Implantação: On-line / Presencial
Carga horária: 32 semanas - 8 horas por visita - 8 meses
Atendimento: Individual

3ª Fase: Consolidação
• Indicações no Processo de
Atendimento
• Impulsionamento em Redes Sociais
• Mindset Fixo, Crescimento e Digital
• Conta Inversa
• Passo a Passo para a Reativação de
Carteira
• Passo a Passo para Final de
Financiamento
• Técnica de Empilhamento na
Abordagem
• Matriz de Capacitação
• Inteligência Emocional para Vendas
• Gestão de Indicadores de
Produtividade
• Problema, Necessidade e Desejo
• Gatilhos Mentais na Prática
• Técnicas de como Lidar com
Objeções em Vendas
• Argumentação para compra do
Seminovo

Alta Performance
Na Gestão de Seminovos
A consultoria para gerentes é diferenciada, visando acelerar o processo de
desenvolvimento e construção de uma equipe de alta performance.
O apoio e o compartilhamento de conhecimento e vivencias na área
orienta o gestor na obtenção de resultados para a organização.
• Construir de uma equipe de Alta Performance;
• Mensurar os Gaps da Equipe de vendas na abordagem, sondagem,
negociação e fechamento;
• Apresentar Ferramentas de Gestão;
• Uso estratégico dos Indicadores de Performance (KPI);
• Analisar as perdas de oportunidades semanais;
• Apresentar Ferramentas Digitais;
• Tornar o gestor um agente multiplicador;
• Técnicas de fidelização e relacionamento com os clientes;
• Ouvir e analisar a qualidade da argumentação dos vendedores nas
ligações e dar feedback constante;
• Desenvolver a Presença Digital;
• Desdobramento das metas;
• Estudo de Caso.

Público alvo: Gerentes Comerciais
Método de Aplicação:
On-line/Presencial
Carga horária: 8 horas por visita
32 semanas – 8 meses

Central de CRM e Leads
4 Módulos

VENDAS
WEB

BUSCA E
RESGATE

AGENDAMENTO
PÓS-VENDAS

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

Central para gestão,
qualificação e
geração de novas
oportunidades de
vendas por meio da
internet.
Acompanhamento do
cliente web em toda
sua jornada de
compra.

Contatar os clientes
que visitaram a loja e
não compraram,
entendendo os
motivos que o
impediram de fechar
negócio para
aumentar o índice de
conversão do
showroom e telefone

Estruturar e qualificar
a realização de
agendamento de forma
ativa e receptiva,
trabalhando a geração
de campanhas de
manutenção
programada gerando
novas oportunidades e
aumento faturamento

Realizar as pesquisas
da concessionária
visando identificar o
índice de satisfação
dos cliente e reverter,
antecipadamente,
insatisfações na
pesquisa da
montadora

Público alvo: Gestores e Operadores Método de Implantação: On-line/Presencial
Carga horária: 5 dias por semana - 8 horas por visita - Atendimento: Individual
Atendimento Modular: Quinzenal - 80 sessões (12 meses)
4 módulos: 24+20+20+16 sessões

Pós – Vendas
4 pilares da implantação Linha leve e pesada
Agendamento de
Serviços

• Entendendo os tipo
clientes e suas
necessidades;
• Passo a passo de ligações
de agendamento;
• Perguntas de condução;
• Argumentações para
agendamento;
• Principais erros no
agendamento;
• Enriquecimento da Base de
dados;
• Identificação de
oportunidades de venda
futura;
• Oferta de acessórios;
• Follow-up de alta
performance;
• Campanhas de revisão;
• WhatsApp, WhatsApp Web
e WhatsApp Business;

Atendimento CTs

Oficina

• Técnicas de persuasão: Rapport,
PNL e gatilhos mentais;
• Empatia, escuta ativa e
condução do atendimento;
• Perguntas de vendas;
• CFB – Característica, função e
beneficio;
• Lidando com as objeções dos
clientes;
• Contato profissional;
• Quebra das crenças limitantes;
• Ciclo do sucesso;
• Transformar insatisfações em
vendas;
• Uso de vídeos para aprovação
de serviços adicionais;
• Redes sociais;
• Ações visibilidade;
• Gestão do tempo;
• Como fazer uma entrega
técnica com qualidade.

• Planejamento e programação
da Oficina;
• Otimização e Padronização de
recursos da oficina
(produtividade);
• Flexibilidade de Serviços;
• Levantamento técnico
documental;
• Levantamento técnico
estrutural;
• Gestão dos estornos de
garantia;
• Aplicação e desenvolvimento
de serviços de box
rápido/Express;
• 7 tipos de desperdícios;
• Eficiência X eficácia;
• Poka Yoke (à prova de falhas);
• 5S;
• Diagrama de Ishikawa;
• Controle de TMO;
• Teste estático e teste
dinâmico.

Peças
• Prospecção de clientes de
peças no varejo, frotas e
oficinas terceirizadas
(seguradoras);
• Vendas de Obsoletos;
• Vendas on-line de peças;
• Desenvolvimento do setor de
acessórios;
• Fluxo, escala prévia e
organização da programação
da oficina;
• Análise de demanda de peças
de alto giro (revisão);
• Direcionamento de entrega
final de peças para os
clientes (delivery);
• Estudo de benchmarking
local;
• Aumento do giro de estoque;
• Inventário Geral e Rotativo;
• Curva ABC/XYZ;
• Clientes ouro, prata e bronze.

Público alvo: Equipe de Agendamento, Consultores Técnicos, Programador de Serviços,
Chefe de Oficina, Vendedores de Peças, Acessórios e Telepeças.
Método de Implantação: On-line/Presencial Atendimento: Individual
Carga horária: 32 semanas - 8 horas por visita - 8 meses

Pós-Vendas (Linha Leve e Pesada)
Diagnóstico
Avaliar os pontos estratégicos para potencializar a gestão de resultados:
• Agendamento de Serviços
Prospecção Ativa, Campanhas de Recuperação, Ações de Fidelização,
Tipos de Abordagens, Estratégias de Confirmação;
• Padrões de Abordagem e Recepção Personalizada
Dedicação ao Cliente;
• Atendimento do Consultor Técnico/Mecânico (Atendimento Premium)
Negociação, Entrega personalizada, Ações de visibilidade;
Vendas de Acessórios, Itens Agregados e Serviços Estéticos;
• Processos Internos
Fluxo de Atividades;
O.S. Serviço Faturamento;
• Gestão de Garantia
Estornos de Garantia, Processos de Aprovação.
• Análise de Estrutura
Padrões de Organização e Planejamento da Oficina
• Pesquisa de Satisfação do Pós-vendas
Tipos de Pesquisa, Resultados, Planos de correção, metodologia Kaizen;
• Gestão de vendas de Peças
Integração entre as Equipes (Sinergia dos Setores)
Relacionamentos Internos, Gestão de Alta Performance.

Público alvo: Equipe de
Agendamento, Consultores
Técnicos, Programador de
Serviços, Chefe de Oficina,
Vendedores de Peças,
Acessórios e Telepeças.
Método de Análise:
Presencial/On-line

Carga horária: 8 horas
Confidencialidade: A
ProspectPro assume o
compromisso de
confidencialidade das
informações levantadas.

Gestão de Frotas
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Desenvolvimento Comercial (Setor Passageiro e Setor de Carga);
- Prospecção;
- Mapeamento de clientes;
- Orientação para ganho em licitações;
Direcionamento para Aprovação das Vistorias e Auditorias: EMTU e
ARTESP;
Direcionamento para Autorização de emissão de Liberação de
rodagem: ANTT e EMBRATUR;
Gestão do Centro de Controle Operacional (C.C.O.);
Processos Gerais de Manutenção;
Elaboração de instruções de trabalho padronizada;
Projetos e Serviços (Projeção de custo sobre a frota);
Desenvolvimento Humano;
Treinamento da Equipe;
- Atendimento ao cliente;
- Motoristas / manutenção / CCO;
- Redução da curva de aprendizado.
Análise comparativa da frota (TCO - Total Cost of Ownership);
Ações de visibilidade.

Público alvo:
Transportadoras, Frotas de
Ônibus, Caminhões,
Maquinários, Veículos leves
e Utilitários.
Atendimento: Individual

Método de Implantação:
Presencial
Consultoria: 52 semanas, 8
horas por Atendimento- 12
meses.

Diagnóstico: 8 Horas

Alta Performance
Na gestão de seminovos
•

Implantar um processo que assegure uma maior conversão das
avaliações, garantindo ganho de escala na venda dos novos,
mantendo a rentabilidade da operação e garantindo o giro de
estoque eficiente;

•

Apresentar um algoritmo de classificação dos veículos seminovos,
retirando a subjetividade das avaliações;

•

Aumentar lucratividade do departamento de seminovos;

•

Melhorar o giro de estoque, implantando um processo que
também assegure a rentabilidade

•

Apresentar estratégias para elevar o nível de qualidade do
estoque, dando flexibilidade e liquidez de caixa;

Método de Implantação:
Presencial / On-line

•

Estabelecer critérios de alta performance, minimizando os efeitos
prejudiciais de subjetividade da Avaliação;

Atendimento: Individual

•

Ampliar as oportunidades de vendas de veículos Novos e
Seminovos;

Consultoria: 8 horas por
Atendimento - 6 meses.

•

Definir critérios, estratégias e processos internos para aumentar a
velocidade de entrada dos veículos seminovos;

Diagnóstico: 6 Horas

•

Melhorar a visibilidade e aproveitamento das mídias já utilizadas;

•

Blindar o processo Interno, evitando desvios de conduta.

Público alvo: Gestores de
Seminovos e áreas
correlacionadas

Corretores de Seguros

Auxiliamos os corretores para todos os ramos de seguros.
No processo de Planejamento, Implementação e desenvolvimento dos
3 pilares fundamentais:
•

Indicadores:

- Taxa de Conversão;
- Taxa de sinistros;
- Indicadores de Qualidade.
•

Conhecimento Técnico:

- Gestão de Sinistros;

- Técnicas e ferramentas;
- Gestão dos Processos.
•

Prospecção e Relacionamento com o Cliente:

- Gestão do CRM;
- Vendas Web, Presença Digital;
- Importância da Prospecção para gerar negócios.

Público alvo: Proprietários e
Corretores de seguros

Método de Implantação:
Presencial / On-line
Atendimento: Individual
Consultoria: 8 horas por
Atendimento - 12 meses.
Diagnóstico: 6 Horas

Projetos
Especiais
Projetos desenvolvidos de acordo
com a necessidade do cliente.

EAD - ProspectPro

Apresentação de conceitos, técnicas e dicas de uso prático, com
comprovada aceitação e utilização no mercado de venda de
automóveis, para treinamento de equipes comerciais por meio de
vídeo.
•

Prospecção;

•

Gestão de carteira de cliente e CRM;

•

Motivar a equipe de vendas para atingir as metas sem depender
de fluxo de loja;

•

Melhores práticas de WhatsApp, redes sociais e vídeos;

•

Tornar a gestão da carteira de clientes mais efetiva a fim de criar
mais oportunidades de negócio;

•

Melhorar o atendimento aos leads visando aumento de conversão
em vendas;

•

Como aproveitar o potencial das redes sociais para aumentar as
vendas;

•

Conteúdos customizados.

Público alvo: Gestores,
Vendedores e toda a Equipe da
Concessionária
Método de Aplicação: Plataforma
On-line

ProspectApp

ProspectApp é o aplicativo para gerenciar suas prospecções!
Agora ficou mais fácil registrar interações com seus clientes, além de
ver o quanto falta para atingir a sua meta de vendas:
•

Notificações Automáticas para orientação do vendedor;

•

Fácil de utilizar;

•

Controle de Interações, Agendamentos e Vendas.

Módulo Premium:
• Gestão de Performance da Equipe;

• Controle das metas semanais;
• Correção de rota para atingir a meta;
• Indicadores de conversão;
• Segmentação por unidade de negocio;
*Valores diferenciados para quem já possui
serviços contratados da ProspectPro ou F1Sales Parceria

Projetos Customizados

Projetos desenvolvidos e personalizados de acordo com a necessidade
do cliente:
•

Estruturação de Áreas Comerciais;

•

Lançamento de Produtos;

•

Treinamentos;

•

Consultorias;

•

Mapeamento de Processos;

•

Diagnósticos;

•

EAD;

•

Viabilização de Novos Negócios.

Público alvo: Concessionárias,
Empresas, Industrias, Comercio
e Prestadoras de Serviços
Método de Aplicação: On-line /
Presencial

Entre em contato:
Veja mais nas
redes sociais:
Contatos:
11 98148-5780 – Rafael Cutait – Diretor Geral
www.prospectpro.com.br

#treinamentocomlinguagemdevendedor

