GREENMEDIA
COMUNICA
SUCESSO EM
VENDAS E LANÇA
MOVIMENTO AC/DC
Pedro Ruivo é o CSO da empresa
de consultoria e especialista no
aumento da produtividade de
equipas de vendas

A Green Media é a agência de
comunicação da Sucesso em
Vendas, empresa de consultoria e
formação
especializada
em
aumentar os resultados da sua
empresa nas áreas de vendas,
motivação e liderança que lançou o
Movimento ACDC (Antes Covid .
Depois Covid).
Como consequência do contexto
atual que Portugal vive, causado pela
pandemia Covid-19, o Movimento
ACDC orientado por Pedro Ruivo,
especialista no aumento da
produtividade de equipas de vendas,
apresenta o método para alcançar
resultados de sucesso, que surge
depois do fim do Estado de
Emergência, e num momento
desafiante para ajudar neste período
de mudança e evolução. Ao trabalhar
a motivação, o entusiasmo e a
resiliência da sua equipa, a Sucesso
em Vendas conta com experiência
em variados setores de atividade,
bem como a alimentação, indústria,
automóvel,
telecomunicações,
informática e hotelaria.
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No seguimento do Movimento ACDC,
Pedro Ruivo apresentou um Estudo
de. Mercado realizado pelo mesmo
sobre o estado das vendas em
Portugal durante a Covid-19. O
questionário elaborado chegou a
mais de 1000 seguidores nas suas
redes sociais.
Em sequência do inquérito colocado
online conclui-se que os participantes
no estudo realizam as suas vendas
70% em visitas a clientes, 10%
digitalmente, outros 10% através do
telefónica e 9% nas visitas que fazem
as suas lojas.
Ainda em curso, Pedro Ruivo acaba
de lançar um curso intensivo de
Técnicas de Vendas Pós-Covid. O
curso é online para todas as pessoas
que trabalham na área das vendas e
que querem ter acesso a nova
metodologia de vendas pós Covid-19.
O curso tem como objetivo abordar
os efeitos causados pela pandemia
nas áreas comerciais, como recuperar
as vendas perdidas, aumentar as
vendas nos clientes atuais e
conquistar novos clientes numa nova
realidade de contacto, menos
presencial, mais telefónica e digital.

"É para a agência uma
grande motivação poder
trabalhar a Sucesso em
Vendas. A área comercial é
um dos pontos críticos de
sucesso para todos os
negócios e por isso devemos
trabalhar com os melhores
para obter os melhores
resultados."
Isabel Augusto, Diretora
Geral da Green Media

