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• Formação com conteúdos atuais, reais e de valor acrescentado a qualquer 
atividade. 

• Inovação: A forma como o formador comunica 
com os formandos. 

• O formador consegue atenção pela sua motivação, positivismo e paixão 
com que fala. 

• No final fica a sensação de querer ouvir e partilhar mais. 

• Porque para além das expetativas foi super divertido.  

• Foi uma formação cativante! 

• O formador criou interesse nos temas e 
construiu em todos o desejo de 
aprender e querer fazer melhor. 

PSS®  



PSS®  PSS®  

• O formador transmitiu a teoria de forma informal e 
próxima, e a prática de forma útil e eficiente. Excelente! 

• Porque aprendi a conhecer as necessidades do cliente.  

• O curso colocou ao meu dispor novas ferramentas de trabalho na 
abordagem aos clientes, que irei, certamente, utilizar em breve. 

• Formador bastante competente e de oralidade de fácil 
compreensão, o que leva a um melhor entendimento da 
formação efetuada. 

• Uma marca inesquecível para a vida. 

• Nova forma de Pensar. 

• Programa Bastante focado nas vendas e no 
melhor serviço ao cliente. 
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• Obtive conhecimentos primordiais sobre as competências de vendas.  

• Antes de vir achava que seria um daqueles cursos que serviria apenas 
para dar um diploma. Fui surpreendido pela positiva. A matéria é de 
bastante interesse e útil para aplicar na vida profissional. 

• Vai-me ajudar a preparar melhor a minha 
equipa de vendas para bons resultados.  

• Foi muito bem clarificado. Tratámos de situações evidentes.  

• Contribui muito para crescimento pessoal. 

• Excelente formação!  

• Adorei a parte de não ser um 
curso mecânico e muito formal. 

• Excelente formador, apresentou as temáticas de forma excecional, 
interessante e clara. 
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• Além de transmitir a matéria de forma clara e de fácil 
compreensão, transmite grande paixão pela matéria, o que 
nos desperta muito interesse pela aprendizagem. 

• Bastante eficaz, com uma metodologia muito bem conseguida.  

• Estas técnicas serão de grande utilidade e aplicação prática.  

• Esta formação é uma mais-valia para o profissional de vendas. 

• Os conteúdos foram apresentados de forma muito clara, objetiva e eficaz. 

• Curso muito bem apresentado e muito rico em exemplos práticos 
adequados à realidade.  

• O formador imprimiu enorme vivacidade ao curso, destacando exemplos 
reais e concretos, o que nos permitiu uma extraordinária perceção da 
matéria em questão. 
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