
Olá, time de vendas!
Fechar um negócio significa construir uma relação 

É difícil quando a corrida do final do trimestre nunca para.
A maioria dos profissionais:

São necessários 
de 5 a 20 cliques 
para chegar até 

o cliente.1

Para ser mais produtivo, você precisa ter uma 
conversa significativa, não importa onde você está.

Você quer maximizar o seu tempo e estar na liderança da competição;
Você quer impressionar os clientes e ganhar a sua confiança, mesmo 
quando você não pode estar na mesma sala;
Você necessita reuniões de alta qualidade e sem complicações.

Cada minuto é importante. Há sempre uma melhor maneira.

Com Webex Meetings, você pode:

Reunir-se com seus 
clientes onde quer que 
estejam com um simples 
clique.

Desfrutar de uma grande 
experiência do seu celular 
ou estação de trabalho, 
dispositivo de vídeo ou 
navegador – não precisa 
baixar nada.

Alimente as 
relações.  

As apresentações 
fáceis de usar do 
vídeo permitem 

que você foque os 
participantes.

Com Cisco Webex Meetings, você 
pode focar no que é importante.

Os seus clientes estão tendo a melhor experiência?

Eleve seu jogo. Tenha conversas mais produtivas 
com seu cliente hoje.

Saiba mais sobre Cisco Webex Meetings
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Você está na rua 
aproximadamente 

7 horas por 
semana.2

Passa 37% 
do seu tempo 
em reuniões 3

Acabar com as distrações, 
ver a reação dos seus 
clientes na hora e permitir 
que eles vejam que você 
está comprometido

Fortalecer as relações 
com vídeoconferências 
em alta definição e 
reduzir gastos de 
viagens.

Reúna-se em 
qualquer lugar. 

A última tecnologia 
torna as reuniões 
e participações 

fáceis.

Aumente a 
produtividade. 

Dê valor às suas 
reuniões com 

vídeoconferência 
em alta definição, 

bate-papo, 
compartilhamento 

de tela e mais.
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