Aprenda mais com a
Amway Academy

Quer saber …
… tudo sobre a nova
colecção ARTISTRY?
… tudo sobre os novos
produtos anti-envelhecimento
e os seus benefícios?
… como fazer uma
demonstração de produtos
de Beleza Amway?

Aprenda mais com a
Amway Academy

Para construir o seu negócio e servir clientes com YOUTH XTEND,
recomendamos as seguintes formações:
Perfis de Utilizadores de Produtos
Anti-Envelhecimento
Para saber mais sobre esta nova colecção ARTISTRY,
o novo anti-envelhecimento e os seus benefícios;
recomendamos-lhe os seguintes cursos:

Compreenda quem poderá ser o seu grupo alvo
Profissionalismo

Resumo do Produto
Aprenda sobre o portfólio do produto,
incluindo o que distingue esta marca
das demais
Porquê Utilizar Cuidados da Pele
Anti-Envelhecimento?
Saiba porque é bom para a sua pele
utilizar cuidados anti-envelhecimento.

Aprenda estratégias que podem melhorar o seu
profissionalismo e eficácia no aconselhamento de
produtos Amway
Vender Produtos de Beleza
Saiba como fazer prospecção e como iniciar uma
conversação
Saiba como identificar as necessidades de um
cliente potencial ou efectivo
Saiba como lidar com objecções
Saiba como fechar uma venda
Saiba qual é a importância da retenção de clientes

Disponível como formação
orientada por instrutor
Disponível como Web Live Gravada
e Web Live Chat
Disponível como curso online

Agregação de Produtos/
Venda Cruzada
Aprenda a agregar produtos; uma estratégia de
negócio que gera aumentos de vendas

Oportunidade de Rendimento
Saiba o que podem trazer ao seu negócio os
clientes de YOUTH XTEND

Para aceder às nossas formações online:

Faça log in no website da Amway
(www.amway.pt)
Depois digite “academy” na caixa de
pesquisa, que está ao lado de “Log out”
E seleccione o resultado da pesquisa:
“Amway Academy”
Clique no botão “comece a aprender”

Formação oferecida pela:

Visite a página da Amway Academy no website da
Amway para mais informações sobre formações!
Membro do ECLF
www.facebook.com/AmwayAcademy

