


Desenvolva o seu

Estilo de Vendas!

Paula Rocha

Todos temos uma missão!



Podemos não estar conscientes 
dela, mas todos temos!



Essa missão é a pegada que 
vamos deixar no mundo. É o nosso 
propósito. Aquilo que nos diferencia 
e que permite perceber que 
acrescentamos valor ao mundo.



Na KEEP, queremos ser  o seu 
parceiro que o vai ajudar a 
concretizar a sua missão! Esteja- 
mos a falar de projetos, empresas 
ou pessoas individualmente...



Somos sensíveis às mudanças e 
temos as ferramentas para as 
tornar mais suaves. Diariamente 
procuramos caminhos desbravan- 
do talentos. Sobretudo, apoiamos a 
construção de amanhãs mais 
prósperos. 

Confiamos na nossa capacidade de 
inovar e estamos sempre disponíveis 
para aprender.



Queremos estabelecer relações 
duradouras com os nossos clientes 
e parceiros! Sempre com os olhos 
postos nas pessoas. Estamos cer- 
tos que o nosso sucesso vai advir 
da paixão que colocamos em tudo 
o que fazemos e na crença de que 
temos neste projecto, todos os 
recursos necessários.



Juntos somos mais fortes seja a 
nível pessoal ou a nível profissional.



Acreditamos que a vida é melhor 
quando vivida em conjunto.



Vender não é inato e muito menos 
é um dom. Para vender é preciso 
ter um conjunto de competências 
que permitem identificar 
corretamente o que o cliente quer 
e disponibilizar-lhe o produto ou 
serviço adequado à satisfação da 
sua necessidade. É, pois, preciso 
aprender e praticar. 

Ser um vendedor de sucesso é 
apostar constantemente no 
desenvolvimento das suas 
competências e estar sempre à 
procura de novas oportunidades.



Vender dá muito trabalho! Para 
além disso é absolutamente 
fundamental saber divulgar os 
seus serviços e produtos. Qual a 
melhor estratégia de marketing 
para vender o meu produto ou 
serviço?



Investir neste curso é mais do que 
fundamental para atingir 
resultados de excelência.



O que tem que aprender para ser 
um bom vendedor?

Desenvolva o seu estilo de vendas para 
promover resultados de excelência em 

todas as áreas da sua vida!



 * Isento de IVA por ser Formação Certificada. Acresce 100€ ao valor, referente à taxa de inscrição.

Como em qualquer outra profissão, é importante conhecer o seu perfil pois 
este vai-lhe dar informações importantes sobre o seu comportamento e 

como reage nas diferentes situações.  Permite-lhe perceber as competências 
que já detém e as que precisa de desenvolver. De seguida passamos para a 
formação para aprender técnicas e ferramentas que permitam exercer esta 

profissão com sucesso.

Torne-se um Vendedor de Excelência!

Perfil do Vendedor

Perfil do Cliente

Estilo Relacional

Processo Negocial

Fecho

Processo Pós- Venda

O futuro Começa Hoje - Plano de 

ação

Introdução ao Marketing;

Marketing Digital

Marketing Mix

Posicionamento e segmentação

Funil do marketing

Os 8 P's do Marketing

Content Marketing

Programa

600€*



No final do curso os formandos: 

	

•	Conhecem os diferentes perfis 

comerciais associados ao processo 
de venda;


•	Identificam o seu perfil comercial 
e as suas principais características;


• Reconhecem os perfis de Cliente;

• Conhecem as atitudes de 

excelência dos vendedores e o seu 
estilo relacional;


•	Conhecem os fatores críticos do 
processo negocial;


•	Sabem aplicar a PNL na 
negociação;


•	Aplicam a metodologia de 
Coaching às vendas;


• Dominam técnicas de vendas, 
negociação, fecho e pós-venda;


•	Sabem definir metas e planos de 
ação;


•	Conhecem os conceitos básicos 
de marketing;


•	Identificam os vários tipos de 
marketing;


• Conhecem o conceito de 
marketing mix e a sua aplicabilidade;


•	Reconhecem as atuais tendências 
no marketing;


•	Reconhecem e compreendem 
conceitos de Posicionamento e 
Segmentação;


•	Identificam as diferentes fases 
dum Funil de Marketing;


•	Reconhecem os 8P’s do 
marketing;


•	Compreendem como identificar e 
sinalizar as necessidades dos clientes 
em função das estratégias de 
marketing a implementar;











Objetivos



Através da metodologia de 
Coaching, profissionais de diversas 
áreas, conseguem aprimorar as 
suas habilidades e capacidades, 
adquirir novas, realizando uma 
liderança plena, harmoniosa e com 
os resultados esperados.



Esta metodologia vem agregar 
muito valor aos profissionais, 
tornando-os líderes inspiradores, 
motivadores, comunicadores, que 
conduzem com maestria os proces- 
sos de trabalho e, sobretudo desen- 
volvem pessoas, criando um 
ambiente seguro e confiável para 
que esses possam desempenhar 
com assertividade as suas funções, 
e consequentemente, alcançare- 
mos resultados esperados e pro- 
postos pelas organizações e por 
eles.



São infinitos os exemplos de perso- 
nalidades de tremendo sucesso, que 
beneficiam das recompensas con- 
quistadas por meio da utilização da 
metodologia do coaching.
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Para tirar o maior partido possível 
do programa, propomos que seja 
utilizada uma ferramenta de análise 
de perfil comportamental que tem 
como objetivo melhorar o autoco- 
nhecimento e potenciar melhores 
desempenhos.



Esta ferramenta ajuda o indivíduo a:




  

    




Propomos analisar individualmente 
com cada participante o nível de 
compatibilidade do seu perfil com 
os diferentes perfis de liderança.

Conhecer-se

Adaptar-se

Ter sensibilidade para perceber o 

que os outros necessitam
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Equipa polivalente: Formadores com com- 
petências diversificadas para responder a 
qualquer desafio




Não temos formadores de carreira: todos os 
nossos formadores são profissionais inte- 
grados nas organizações que conhecem 
bem a realidade empresarial e que acu- 
mulam a função de formador




Profissionais com formação avançada em 
técnicas eficazes de comunicação  (toda a 
equipa tem formação em PNL)




Formadores–Coaches: toda a equipa tem 
formação internacional em coaching para 
garantirmos que conseguem extrair o melhor 
de qualquer pessoa




Garantia das mais atualizadas ferramentas 
de ensino de adultos pois estamos cons- 
cientes que a alteração de comportamento 
não se faz nos tradicionais contextos de 
formação
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Follow-up contínuo




Fatores extrínsecos de motivação. Sabemos 
que mudar requer o alargamento do lugar 
de conforto e isso só se consegue espica- 
çando a motivação




Utilização privilegiada de metodologias prá- 
ticas de aprendizagem




Possibilidade de criação de conteúdo áudio 
digital, e/ou acompanhamento individual, 
como complemento das ações




Acesso direto ao contacto com o consultor 
especialista de cada área




Garantia de acompanhamento dedicado e 
personalizado por parte do Gestor de Projeto
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Tinha um sonho de criança que nunca tive 
oportunidade de realizar: ser empresária e ter vários 
negócios. A formação na Keep permitiu clarificar as 
ideias e alinhar os objectivos não só para a criação 
do meu negócio como em termos pessoais. Alinhei a 
minha vida atingindo um bem estar potenciador de 
paz e tranquilidade.

Conceição Teixeira - Gerente/Proprietária Wine and Talent

Numa atividade profissional como a mediação imobiliária, 
é importante definir e alcançar objetivos, assim como 
trabalhar com uma equipa em que a motivação tem de estar 
sempre em alta.


A participação no curso da Keep Corporate, fez-me ver 
como posso ajudar os meus comerciais a alcançar os 
objetivos definidos e a levar a empresa criada em poucos 
meses, para o caminho certo rumo ao sucesso.


Com a Keep consegui definir com maior clareza os meus 
objetivos, eliminando algumas das minhas crenças e 
delineando um plano e um conjunto de tarefas para chegar 
ao resultado pretendido.

Paulo Manahú - Director Comercial - Imom2b

Para que faça sentido, procuro saber mais. Procuro 
o conhecimento e a emoção de outros...


Experiência, partilha e aprendizagem foram dos 
muitos marcos que a KEEP me transmitiu com os dois 
cursos nos quais tive o prazer de participar!


"Conhecimento não ocupa espaço". Obrigado KEEP.

VÂNIA MARTINS - Comercial



DRª PAULA ROCHA



Ao longo do seu percurso profissional desenvolveu 
competências específicas quer com a formação 
académica quer com a experiência profissional. 



Percurso Académico:















Coloca o Amor como ingrediente principal de tudo o que 
faz e acredita que isso vai fazer a diferença na vida dos 
clientes.

Pós-graduada em Neurociência e Neuroplasticidade

Pós-graduada em Neurodesenvolvimento

Licensed Practitioner de PNL

Coach Certificada

Master em Gestão para Executivos

Doutoranda em Economia e Gestão de Empresas

Membro da Direção Nacional da APG – Associação 

Portuguesa de Gestão de Pessoas

Presidente do Grupo Português de Coaching

Membro do Conselho Consultivo do ISCAP (Instituto 

Politécnico do Porto)

Pós-graduada em Neurociência e Neuroplasticidade

Pós-graduada em Neurodesenvolvimento

Licensed Practitioner de PNL

Coach Certificada

Master em Gestão para Executivos

Doutoranda em Economia e Gestão de Empresas

Membro da Direção Nacional da APG – Associação 

Portuguesa de Gestão de Pessoas

Presidente do Grupo Português de Coaching

Membro do Conselho Consultivo do ISCAP (Instituto 

Politécnico do Porto)
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DRª ANA ASCENÇÃO



Licenciada em Marketing

Mestre em Marketing Digital

Coach Certificada

Licensed Practitioner de PNL

Formadora na área de Marketing, Coaching e 

Inteligência Emocional



































Rua Doutor Nunes da Ponte nº 41, 1º andar

4440-645 Valongo


