TÉCNICAS DE VENDAS
E NEGOCIAÇÃO
DATAS
20, 27 de abril e 4 de maio de 2018
09H30 – 18H30
INSCRIÇÕES
Até dia 17 de abril através do nosso site,
por email ou contacto telefónico.
FORMAÇÃO CERTIFICADA
O IPN é uma Entidade Acreditada pela DGERT
(Processo n.º 1955). No final da ação os
participantes terão direito a um Certificado de
Formação Profissional.*
VALOR DO INVESTIMENTO
24 Horas de formação
195€ + IVA (desconto de 10% para empresas
incubadas e 2 ou mais inscrições por empresa)

*mediante a frequência de todas as sessões previstas.

Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes
3030-199 Coimbra
Portugal
+351 239 700 909 / 910 / 911
formacao@ipn.pt
www.ipn.pt
facebook.com/institutopedronunes

QUAL É O ENQUADRAMENTO?
No momento em que a disputa pela obtenção e manutenção de
clientes assume contornos essenciais no desenvolvimento do
negócio, é fundamental estar preparado para dinamizar e controlar eficazmente as equipas de venda, com o objectivo de alcançar
o máximo sucesso comercial.
O QUE VAI APRENDER?
No final desta formação, os formandos terão a capacidade de
planear as actividades Comerciais, os argumentos e os materiais
promocionais, ajustados a determinado mercado. Serão ainda fornecidas as ferramentas e os conhecimentos necessários, para a
definição e acompanhamento de planos de trabalho eficazes, com
objectivos comerciais realistas.

A QUEM SE DIRIGE?
► Empreendedores e Empresários;
► Diretores Comerciais e de Marketing;
► Técnicos Comerciais.

RAZÕES PARA ASSISTIR A ESTA FORMAÇÃO
► Planeie a Actividade da Equipa Comercial de forma eficaz;
► Saiba como preparar os argumentos de venda para
determinado Mercado;
► Desenvolva um modelo de dinamização de vendas;
► Desenvolva um modelo eficaz de controlo de resultados;
► Saiba como realizar acções de coaching comercial.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Técnicas de Venda

► Planeamento da actividade da Equipa Comercial;
► Avaliação do potencial dos mercados e definição dos
Objectivos;
► Preparação das Apresentações e Argumentário, dinamização
de reuniões comerciais;
► Modelos de dinamização das equipas e de controlo;
► Feed back positivo;
► Metodologias de comissionamento e de prémios de
desempenho;
► Técnicas de Coaching Comercial.

FORMADOR
NUNO RAMOS

FORMADOR
INSCRIÇÕES
► +351 239 700 909 / 910 / 911
► formacao@ipn.pt
► www.ipn.pt

► Consultor Especialista e Formador, com mais de 10 anos de
experiencia nas áreas de Marketing, Estratégia e Atividade
Comercial, com especial incidência nas PMEs do setor das
novas tecnologias;
► Ocupou diversos cargos de Direção em empresas de
Telecomunicações, Banca e Retalho;
► Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra;
► Professor assistente na Coimbra Business School (ISCAC).

