
Fechar um negócio significa construir uma relação 

dizem que a colaboração entre 
departamentos é “crucial” ou 
“muito importante”. ¹

dizem que a colaboração em  
vendas aumentou a produtividade 
da equipe em mais de 25%.¹

dizem que a colaboração em 
venda aumentou em mais de 
25% o fluxo de atividade.¹

Você tem que conectar 
toda a sua equipe com 
o cliente, para que eles

possam obter todas
as informações que

precisam.

Você quer estar 
acessível a seus 

clientes a qualquer 
hora, e em 

qualquer lugar.

Acabe com as barreiras de comunicação. 
Valorize as suas reuniões com o compartilhamento 
de telas, whiteboarding, e o compartilhamento de 
arquivos do seu celular ou de sua estação de trabalho.

Compartilhe rapidamente a atualização dos negócios 
Mude facilmente de mensagens de atualização para 
ligações de vídeo quando uma explicação se faz 
necessária.

Conecte a todos.
Adicione especialistas internos, ou os contatos dos 
clientes ao seu espaço de negócios para obter as 
respostas rapidamente.

Venda como equipe.

Tenha uma linha 
direta com todos 

os clientes

1.“Second Annual State of Sales Report”, Salesforce, 2017

Feche 
o negócio

Coloque Webex 
no seu ambiente 

de vendas
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Aprenda como

Com Cisco 
Webex Teams, 
você pode:

Reunir todas as pessoas da sua 
equipe de vendas em um espaço, 
dando aos seus clientes o acesso a 
especialistas em tempo real.

Estabelecer espaços com seus 
clientes como seu polo central 
de comunicação. Compartilhar 
arquivos, referenciar suas 
conversas passadas, e entregar 
o que o seu cliente precisa.

Construir relações com vídeos em alta 
definição. Programar as reuniões com 
um único clique ou o seu cliente poder 
ligar rapidamente a qualquer hora.

Olá, time de vendas! 
Fechar um negócio consiste 
em construir relações.

Você precisa construir 
relações cara a 

cara, além daquelas 
construídas quando 
estiver no local de 

trabalho dos clientes.

Na corrida para o final do trimestre, você precisa se conectar mais rapidamente..

Construa conexões mais fortes com os clientes.

Experimente Cisco Webex Teams para melhorar o seu processo de vendas hoje.

Feche negócios mais rapidamente com Cisco Webex Teams.

Leia mais Veja como

Vender é um trabalho em equipe. Para alcançar o sucesso, 
você precisa reunir as pessoas certas para responder às perguntas 

dos clientes a 

Especialistas de vendas entendem que a colaboração pode dar bons frutos 
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