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Workshop – A excelência dos produtos e serviços para o bom resultado da sua empresa       
São Jorge - Sede do Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge (Rua Dr. Duarte Sá, nº 6) 
 
DATA 
25 de Junho 
 
HORÁRIO 
Das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 19h30 
 
DESTINATÁRIOS 
Empresários, Executivos, Gestores, Colaboradores de Empresas. 
 
OBJETIVOS 
Distinguir as regras para identificar oportunidades de inovação para a empresa.  
Identificar novas formas de reflexão e atuação. 
 
TÓPICOS 
O Mundo está a mudar e nós temos de acompanhar a mudança do mercado 
A Balança das Competências. Saber equilibrar conhecimento técnico e atitude para conseguir ais sucesso. 
Porque é que os clientes compram? Descobrir as motivações dos clientes. 
Os 3 saberes do vendedor competente. 
Qual é verdadeiramente o seu Produto? Técnica em 3 passos para repensar a carteira de produtos e serviços. 
Como vender o que não se vê. Aprender a apresentar e vender serviços. 
Exercícios e debates. 
Vídeo sobre Os 8 Ingredientes para o Sucesso. 
 
O QUE LEVA CONSIGO 
Uma nova forma de pensar os negócios e de os analisar de uma perspectiva diferente 
Ideias e ferramentas para repensar os seus produtos e serviços e os vender melhor 
Toda a Documentação em formato digital 
 
ORADOR: António Paraíso. Consultor, formador e palestrante, de marketing, luxo e inovação, gestor de 
mercados externos e coordenador de processos de internacionalização em diversas empresas.  
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Participação gratuita mas sujeita a inscrição e limitada aos lugares disponíveis.  
Inscrições através do formulário em anexo, enviando-o para nucleosj@ccah.eu.  
A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada. 

 
Estas ações resultam da parceria do Governo dos Açores, através da SDEA – Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, e  a 
CCIA – Câmara do Comércio e Indústria dos Açores no âmbito das ações previstas para a internacionalização das empresas e são 
cofinanciadas pelo PO AÇORES 2020. 
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