
Baseado no Método 

Acredite em Você !! 

Da autora Sandra Vaz 

Não é sobre 

DEIXAR de fazer, é 

sobre COMO fazer 

a partir de agora. 
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Tema Não é sobre DEIXAR de fazer, é sobre COMO fazer a partir de agora. 

01 Autorresponsabilidade fala alto agora.

02 Ação contínua com velocidade.

03 Objetivo e meta com propósito de vida.

04 Auto confiança, auto realização e auto controle.

05 Acionando a base de clientes.

06 Iniciando diálogo com perguntas sobre canais de comunicação.

07 Ter o poder da visualização e afirmação.

08 Como não parecer ser uma venda.

09 Intusiasta nato / trazendo os inativos ( inativos pra você ).

10 Dar mais do que receber.

11 Personalidade de alto desempenho.

12 A rede social menos adequada no momento. 

13 PA – Objetivo/Meta – LCV.

14 Ter a mente superior à todos os obstáculos.

15 Trazer pra sua audiência, clientes de fora.

16 Quantos contatos para uma única venda.



Tema Não é sobre DEIXAR de fazer, é sobre COMO fazer a partir de agora. 

01 Enquanto tudo parece desabar ....

02 Como enviar e.mail com dicas personalizadas.

03 Pós Venda e manutenção em tempos de isolamento social.

04 Como compreender que os tempos estão diferentes e não difíceis. ( adaptação ) até quando ? 

05 Como ter atitude de gigante.

06 Como ir contra uma força.

07 Colocando mais e mais ENERGIA. (nossa tendência é deixar cair)

08 Entendendo porque nenhuma empresa será como antes.

09 Como trabalhar os lucros agora.

10 Como trabalhar o modo sobrevivência.

11 Prazos e negociações.

12 Pessoa Física e Jurídica – Escolhendo o que pagar e o que negociar.

13 Trabalhando pra ter uma empresa leve, colaboradores leves e clientes leves

14 Como vamos nos engajar melhor agora.

15 Agende para Junho a Inauguração da sua nova empresa.

16 Fechamento com a avaliação de reação.



Público Alvo:  Todos da Empresa ou Evento Aberto 

Duração: 03:00hs para treinamento e 01:00h para palestra.

Total de 04 módulos de 3:00hs cada = 12 horas

Incluso: Material didático e certificação.

www.qualificarrh.goiania.br

Professores Palestrantes Cadastrados: Vide link abaixo

https://www.qualificarrh.goiania.br/nossos-professores

62 – 3921-5015

62 – 9 8193-9977

Nossa Missão: Qualificar!

http://www.qualificarrh.goiania.br/
https://www.qualificarrh.goiania.br/nossos-professores

