


O Escritório Criativo 
não é um lugar;  
Não é uma pessoa. 
Experimentamos. 
Instigamos soluções. 
Mostramos caminhos 
para a transformação. 
Para isso, precisamos 
ser muitos e precisamos 
estar em todos 
os lugares.



Treinamento 
in company



Venda  
Otimizada



Por que é importante entender 

 o seu processo de vendas?



a minha   
empresa

Se indentificou? Seja bem vindo!

Tem um bom produto, que além de competitivo atende 
as necessidades atuais do mercado; 

Acredita ser possível aumentar as possibilidades de 
vendas e o faturamento; 

Tem uma equipe de vendas que ainda não atingiu a sua 
maturidade máxima, e está disposta a se aperfeiçoar e 
otimizar os resultados; 

Deseja investir tempo e energia para atingir melhores 
resultados comerciais. 



 Passo a Passo:



Venda  Otimizada

diagnóstico  
com 04 horas 
 de duração

organização interna

produto

Workshop 
estratégico 

reunião com 
diretoria (02 horas) 

Análise dos fatores que definem 
 o sucesso das vendas. 

Definição do plano de ação 
 e dos devidos ajustes necessários. 

 

equipe



acompanhamento 
das ações 

prévias

apoio 
 (2 horas)

Venda Otimizada

É importante que a empresa esteja  
preparada para receber o treinamento.



Definição do 
plano de ação 

para os próximos 
03 meses

Workshop de 
vendas 

(08 horas)

Venda Otimizada

Workshop focado na estratégia 
desenvolvida em conjunto  

com a diretoria e estabelecimento de 
metas individuais e coletivas.

acompanhamento 
individual

Apoio 
(06 horas)

Sessões individuais de Coaching 
com vendedores para 

acompanhamento dos 
resultados e apoio. 



medição  
dos resultados

reunião de feedback 
 (2 horas)

Venda Otimizada

Discussão com Diretores sobre ganhos, grau de 
evolução da equipe e grau de satisfação.



Venda Otimizada

fase 02 

fase 05

fase 03

fase 04

fase 01

30 dias 90 dias

24 horas de Treinamento com Duração Total de 4 meses

4 hs

8 hs

2 hs

6 hs

2 hs
fase 06

2 hs



Eu fiz e recomendo…



“O treinamento me ajudou a entender melhor onde eu deveria atuar para 
 otimizar as minhas vendas, e a partir disso eu foquei no que minha equipe 

 de fato estava precisando.” 
Ana Moura, Diretora Comercial - Ornare PE.

“Esse processo foi o ponto de virada da nossa empresa: nós mudamos 
 de sede, estabelecemos metas, reposicionamos a nossa marca e naturalmente 

aumentamos bastante o nosso faturamento.”  
Sara Aires,  Diretora Comercial.

“Passamos a entender o perfil da nossa equipe, focar em games e treinamentos 
pontuais. Aumentamos o nosso faturamento, e hoje temos uma equipe 

 mais madura e compromissada. "  
Fabíola Barros, Sócia-Diretora.



$$$ Investimento sob consulta e de acordo 
com o número de gestores  

e colaboradores.



ANNE KARINE RODRIGUES KIEPE
ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, COACH DE NEGÓCIOS E EMPRESÁRIA

- ANNE ATUOU 10 ANOS NA ALEMANHA, NA ÁREA DE RELAÇÕES INTERPESSOAIS, GERENCIAMENTO DE 
PROJETOS INTERNACIONAIS E VENDAS, É NLP-TRAINER E CONSULTORA SISTÊMICA CORPORATIVA. TEVE SUA 
FORMAÇÃO EM INSTITUTOS ALEMÃES E NO METAFORUM INTERNACIONAL, E OS SEUS PRINCIPAIS 
FORMADORES FORAM GILIGAN, ISERT, HALL, DAVIS, KLENKE, PESCHKE, ANDREAS E ECHEGARAY. 

- ATUA NO BRASIL DESDE JUNHO DE 2012 COM A EMPRESA ANNE K. / ESCRITÓRIO CRIATIVO 
(WWW.ANNEK.COM.BR). 

- ATUA COMO DESIGNER DE TREINAMENTOS, DESENVOLVENDO CURSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE 
DO MERCADO. DESDE A FUNDAÇÃO, ATUOU EM MAIS DE 40 EMPRESAS NAS CIDADES DE COLÔNIA E 
WUPPERTAL (ALEMANHA), JOÃO PESSOA, SALVADOR E RECIFE. 

- CLIENTES ATENDIDOS POR ELA INCLUEM ALPARGATAS, J CARNEIRO, ESMALTE MACHINE, CONSTRUTORA 
ALIANCE, CLICK PB, POLICLÍNICA SÃO LUIZ, FURTACOR, CONTAS BRASIL, CLINOR, TELL PASSO, LUZESSE, 
GRUPO AV,  REDE ORTOESTÉTICA, PRIME’S COOL, ORNARE, PARKETT DIETRICH.

http://www.annek.com.br


Obrigada!


