
Espaços 1:1  

Baixe a aplicação Cisco Webex Teams. Os seus clientes externos 
também podem utilizar todas as características do Cisco Webex 
Teams. Use um espaço permanente só para você e seu cliente, 
faça dele a sua central de comunicações, o que permite fazer 
referência todas mensagens anteriores e prioridades.

Abandone a formalidade

Destrua as barreiras de comunicação. Seu cliente pode entrar 
em contato com você da maneira que melhor lhe convier. Envie 
um rápido sinal de áudio. Facilmente troque de um bate-papo a 
um encontro. Veja a reação facial deles. Responda as perguntas 
em qualquer dispositivo, a qualquer hora.

Compartilhe documentos

Compartilhe documentos importantes do negócio. Armazene 
grandes arquivos de maneira segura para referências futuras. 
Proporcione ao seu cliente todas as informações que eles 
precisarem para avançar na negociação.

Planeje a sua reunião

Com um único botão, programe facilmente uma atualização 
frente a frente com seu cliente. A reunião aparecerá em ambos 
os calendários. Cisco Webex Teams o lembrará da data e 
da hora da reunião. As perguntas dos seus clientes estarão 
documentadas antes da sua reunião. Nunca tenha uma conversa 
sem contexto.

Olá, time de vendas! 
Tenha uma linha direta 
com cada cliente.
Minha relação com os clientes pode ser tão boa 
quanto a minha comunicação permitir.
Meus clientes precisam ser capazes de entrar 
em contato comigo a qualquer hora e eu preciso 
verificar constantemente como estão se sentindo. 
Cisco Webex Teams nos permite conversar e 
reunir de maneira flexível, com frequência e 
informalmente sem importar onde estamos.

“Agora os meus clientes 
podem-me contatar mais 
facilmente e eu posso lhes 
oferecer um rendimento mais 
sofisticado do que nunca” 

-Profissional de vendas

Comunique-se melhor.

Construa relações próximas.
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A Cisco possui mais de 200 escritórios em todo o mundo. Os endereços, números de telefone e números de fax estão listados no site da Cisco em www.cisco.com/go/oces.
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