


Implicación da empresa
no desenvolvemento do proxecto

Acompañamento
na execución

Melloras medibles e 
resultados tanxibles

Titorización
constante

Elabora e executa un proceso de comercialización orientado ó cliente e á
dinamización da marca

En que consiste?

Aumenta as vendas co cambio que precisa a túa estrutura comercial

Novos formatos
de presentación

Información de 
mercado

Planificación e 
organización comercial

Captación de 
novos clientes

Novas oportunidades
en distintos mercados

Fórmula                      :

Orientado á aprendizaxe

- PROFESIONALIZACIÓN -

Relanzamento comercial



Como se desenvolve?

METODOLOXÍA FIT
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O servizo desevólvese ó longo das seguintes etapas e comprende aproximadamente unha duración de 16 semanas

Sesión 
formativa inicial

Confirmación 
do servizo Pago

Análise
competitiva

Definición e 
implementación 

de accións
PecheTitorización Consenso

Relanzamento comercial

F I TORMAR NTERACTUAR ITORIZAR

Colaboración e
transferencia efectiva 
do coñecemento entre 

a empresa e a 
consultora

Adaptada ás
características de cada 
empresa e orientada a

resultados

Asesoramento práctico, 
in situ, con implicación 

de todo o equipo 
comercial

RoadMap análise
da situación comercial 
da empresa e deseño

da estratexia
comercial adecuada

Desenvolvemento de 
competencias e 

fomento do traballo en 
equipo

Seguimento, avaliación
dos resultados e 

adaptación continua



SERVIZO MODULAR: ADAPTADO ÁS NECESIDADES DA TÚA EMPRESA
Unha vez analizada a situación, acórdase coa empresa participante a posta en marcha de accións como as seguintes:

Que accións se contemplan?
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Prioriza as accións de maior impacto para a túa empresa, identifica e desenvolve unha
estratexia que permita xerar resultados a curto prazo xunto co teu axente colaborador 

Relanzamento comercial

Análise de mercado

Deseño da imaxe de 
marca

Unificación da 
mensaxe de marketing 
online-offline

Benchmarking 
competitivo 

Planificación comercial 

Creación ou redeseño
de formatos comerciais

Busca de novos
clientes 

Axendas comerciais

Cliente oculto 

Estudo de satisfacción 
de clientes 

Establecemento
programa de 
fidelización de clientes 

Estudo de incentivos a 
clientes / prescritores



MÁIS INFORMACIÓN

A posta en marcha deste servizo pretende alcanzar os seguintes resultados

Que beneficios obtén a PEME?
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Relanzamiento comercial

Novos clientes Oportunidades Liñas de negocio adaptadas

Posicionamiento de marca Maiores resultados Novos mercados

Contacto con clientes
potenciais

O argumentario comercial
permitirá obter mellores
resultados

Eficiencia e indicadores
que permiten ver o logro
do obxetivo

Comunicar dun modo efectivo o 
que representa a empresa con 
coherencia e honestidad

Adaptación do modelo ás
demandas actuais

Priorización de mercados

Axentes colaboradores

672 237 482
andres@exportrends.com

SERVIZO COFINANCIADO, 
HAY UNHA TARIFA PARA TI. 

Descobre o resto de servizos de 
dixitalización, innovación, estratexia
e profesionalización!

O TEU ITINERARIO DE MELLORA 
COMPETITIVA NON TERMINA AQUÍ.

Andrés Candelon Aurora Gómez

661 28 10 70
aurora@pisapdi.com


