
Olá, time de vendas! 

“Ser capaz de responder 
as perguntas do cliente 
rapidamente no celular é 
fundamental.”

- Profissional de vendas

Acesse a sua equipe 
em tempo real 

Comunique-se melhor

Feche os contratos 
mais rapidamente.
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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.

Envie uma mensagem | Compartilhe arquivos |
uma pessoa

Ligação rápida.
Você pode ver quando o especialista lê a sua mensagem. 
Eles podem revisar a história no espaço de negociação. Com 
um toque, você pode fazer uma videoconferência para obter 
assistência em tempo real.

Ligue para o seu colega de equipe

Seguimento
Após a ligação, o especialista pode criar um espaço com seu 
cliente para compartilhar a documentação de apoio. Seu cliente 
terá a certeza de que o especialista estará disponível para 
ajudá-lo até que o negócio esteja fechado. Muito sucesso!

Adicione participantes externos

Tempo é dinheiro.
Você está quase lá. É final do trimestre. 
Seu cliente precisa de mais detalhes antes 
de assinar o contrato. Isto significa que 
você precisa de respostas, agora. Utilize 
Cisco Webex Teams com a sua equipe para 
cumprir com o prazo. E aqui dizemos como:

Conecte a sua equipe. 
Baixe a aplicação Cisco Webex Teams. Coloque todos em 
um espaço. Crie uma equipe com espaços para diferentes 
negociações ou tópicos. Você está pronto para colaborar e 
fechar uma grande proposta para o seu cliente.

Baixe Cisco Webex Teams | Crie uma equipe  | Crie espaços

Pergunte aos especialistas
Um ritmo incrível! Mas agora o cliente tem mais perguntas. 
Através do seu dispositivo móvel, adicione o especialista que 
sabe as respostas. Faça as perguntas direto no seu espaço 
de negócios e @mencione o especialista. Não é necessário 
programar um seguimento. Mantenha a negociação em 
andamento.

@mencione 
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