
VENDER PARA ASSEGURAR RESULTADOS   

 

MODERNAS FERRAMENTAS DE APOIO 
 
 
 

21 DE NOVEMBRO 
14:00H ÀS 17:30H 

 
 
 



Vender para Assegurar Resultados 
Modernas Ferramentas de Apoio 

Em qualquer atividade, e nomeadamente na de vendas, os resultados são condicionados pela convicção com 

que se executa, pela intensidade com que se executa e pelo rigor da execução. Tudo isto suportado por 

ferramentas realmente proveitosas, eficazes e atuais.  
 

O programa trabalha as modernas ferramentas de apoio alicerçadas nestes pilares e concebidas para serem 

apelativas e integráveis no quotidiano, fomentando a clareza de pensamento imprescindível ao bom 

desempenho de vendas sob pressão. 
 

Programa 

• O Poder da Estrutura, em Vendas 

• Como se Mede a Qualidade do Desempenho 

• Modernas Ferramentas de Apoio  

 

Resultados 

No final da sessão, os Participantes estarão aptos a: 

• Explicar o valor das estruturas, enquanto suportes aos processos e procedimentos da organização e dos 

respetivos cargos; 

• Debater e entender os critérios que determinam a qualidade com que a atividade de vendas pode e deve 

acontecer para assegurar bons resultados; 

• Analisar e exercitar a aplicação de ferramentas para se identificar, objetivamente, o grau de evolução do 

processo de adesão dos clientes às sugestões e recomendações de melhoria que lhes são apresentadas; 

• Analisar e exercitar a aplicação de ferramentas que, em função da situação atual, ajudam a definir o 

propósito e as estratégias para se progredir no sentido de conquistar decisões favoráveis, conscientes e 

mutuamente benéficas.      

• . 

 

 

Data: 21 novembro (terça-feira) 
  

Horário: 14:00h às 17:30h com 

Intervalo para Coffee-Break 
  

Local: Instalações da Basilaris em São 

Domingos de Rana 
  

Destinatários:  

Gestores e Profissionais de Vendas 
 

Preço: 195,00€ + IVA 
No preço acima indicado, estão incluídos os 

Materiais do Participante (CADERNO DE 

TREINO e FERRAMENTAS) com as respetivas 

Licenças de Uso de Propriedade Intelectual 

e Certificado de Presença na Sessão. 

 

Para obter mais informações, 

contacte-nos através de 214697973, ou 

basilaris@basilaris.com . 

 

 

GARANTIA DE SATISFAÇÃO 

BASILARIS 
Se não gostar, devolvemos o valor da 

inscrição sem pedir explicações 

. 

Inscreva-se Aqui 
e traga um convidado  

(sem custo adicional ) 

mailto:basilaris@basilaris.com?subject=Construir e Conquistar Oportunidades de Vendas
https://www.basilaris.pt/solucoes/agenda-de-eventos

