
Melhore seus resultados em prospecção, faturamento e lucratividade da sua empresa  

Treine agora você e sua equipe com o melhor em Marketing Profissional 
 

COMO CONDUZIR NEGOCIAÇÕES COM CLIENTES 

 

Aprenda a melhorar significativamente seus 
resultados em negociações com técnicas que 
dão resultados 
 
Você vai aprender: 

Como planejar uma negociação 
O que você deve e não deve fazer para ter 
resultado 
O uso de moedas de troca 
Identificando os participantes ocultos  
Como dar o preço com resultados 
Como fechar propostas com seu cliente 
 
Duração aproximada 35 minutos 

COMO FAZER APRESENTAÇÕES E CONDUZIR REUNIÕES COM SUCESSO 

 

Aprenda a fazer apresentações e conduzir 
reuniões de modo a ter sucesso nas negociações 
com seus clientes e equipe 
 
Você vai aprender: 

Como fazer apresentações de sucesso 
O uso de recursos visuais 
Aproveitando os momentos da verdade 
Como fazer uma apresentação de proposta  
Como conduzir reuniões produtivas 
Como fazer controles e registros 
Como garantir o aproveitamento de decisões 
 
Duração aproximada 35 minutos 

COMO AUMENTAR O FATURAMENTO E A LUCRATIVIDADE 

 

Aprenda a usar estratégias de aumento do 
faturamento e lucratividade dos seus serviços 
contábeis 
 
Você vai aprender: 

Como criar estratégias de mercado 
Como criar estratégias de produto 
Como criar estratégias de preço 
Como aumentar a lucratividade dos serviços 
Como diminuir o risco no mercado 
 
Duração aproximada 35 minutos 

  



COMO TER RESULTADOS NA INTERNET 

 

Aprenda como ter uma estratégia de internet 
que dê resultados 
 
Você vai aprender 

Por que os sites não dão resultados 
Como fazer uma estratégia de prospecção 
Como fazer campanhas de internet 
O que seu site pode e não pode ter 
Como utilizar as regras de SEO para melhores 
resultado 
 
Duração aproximada 35 minutos 

COMO TER RESULTADOS EM BLOGS E REDES SOCIAIS 

 

Aprenda a criar uma estratégia de prospecção 
com um blog diferenciado e o uso adequado 
das redes sociais 
 
Você vai aprender: 

Como ter um blog que dê resultado 
As melhores ferramentas de blog  
Como usar as redes sociais a seu favor  
Os cuidados a tomar nas redes sociais 
O que dá e o que não dá resultado nas 
estratégias 
 
Duração aproximada 35 minutos 

Promoção de lançamento 
De R$ 250,00 por Apenas R$ 190,00 – PACOTE COMPLETO 5 DVDs  

Anderson Hernandes é especialista em marketing profissional, palestrante, consultor e escritor de 7 livros incluindo o 

Marketing Contábil – Estratégias de Marketing para Empresas Contábeis. Tem mais de 700 eventos realizados e de 

mais de 20 DVDs de treinamentos. É formado em contabilidade, marketing e MBA em Gestão de Negócios com Ênfase 

em Marketing pela ESPM. 

CARTÃO DE CRÉDITO - BOLETO BANCÁRIO –  FRETE INCLUSO  

PARA PAGAMENTO EM BOLETO ENVIAR POR E-MAIL: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOME/EMPRESA:                                                                                              CPF/CNPJ: 

FONE (       )                                 CEL: (        )                                                     E-MAIL: 

ENDEREÇO:  

CEP:                                 CIDADE:                                                                                                                  UF: 

Autorizo a emissão do boleto e nota fiscal referente os produtos: 

Produto(s):                                                                                                                                                    Valor:                

www.andersonhernandes.com.br – contato@andersonhernandes.com.br – (11) 3458-7367 
Curta no Facebook: www.facebook.com/Andersonpalestrante   – Twitter: www.twitter.com/anderson_her  

mailto:contato@andersonhernandes.com.br
http://www.facebook.com/Andersonpalestrante
http://www.twitter.com/anderson_her

