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CONTEÚDOS
IMPORTANTES

Quando falamos de vendas, estamos falando de um universo,
e isso as vezes, dificulta a busca por materiais de estudos
relevantes. Para facilitar sua vida selecionamos conteúdos
importantes de estudos que vão te ajudar a vender mais.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AGORA
NOSSO VÍDEO INSTITUCIONAL:
VISITE NOSSO SITE E CONHEÇA
TODOS OS NOSSOS PRODUTOS:
CLIQUE PARA TER ACESSO AO
CURSO DE VENDAS FISIOMAG:
CONHEÇA A NOSSA
CARTILHA DE VENDAS:

contato@fisiomag.com.br
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SISTEMA DE AVALIAÇÕES E METAS
Na Fisiomag contamos com um sistema progressivo de descontos, assim você poderá aumentar suas vendas e lucros ainda mais! Um incentivo exclusivo para
você alcançar seus objetivos e aumentar exponencialmente seus lucros.
A classificação é feita através da quantidade mensal vendida os produtos Fisiomag.

Valor do Ativador Muscular: R$2.499,00

REPRESENTANTE
BRONZE

até

3

por mês

25% off

nas compras em produtos
Fisiomag e R$1.874,25
no Ativador Muscular

REPRESENTANTE
SILVER

até

5

por mês

35% off

nas compras em produtos
Fisiomag e R$1.624,35
no Ativador Muscular

REPRESENTANTE
GOLD

até

10

por mês

45% off

nas compras em produtos
Fisiomag e R$1.374,45
no Ativador Muscular

REPRESENTANTE
PLATINA

acima de

10

por mês

55% off

nas compras em produtos
Fisiomag e R$1.124,55
no Ativador Muscular

Todos os aparelhos possuem um preço tabelado* que deverá ser respeitado, burlar essa regra, independente da maneira, resultará em multa aplicada referente
ao valor ultrapassado e até o impedimento na aquisição de novos produtos. *valor presente na cartilha de vendas.
contato@fisiomag.com.br
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ROTINA

Para facilitar seu dia-a-dia, vamos descrever a rotina
de vendas.

PROSPECÇÃO:

Realizar pesquisa e contato com novos clientes.

NEGOCIAÇÃO:

Negociar com os que precisam de flexibilidade na compra.

APRESENTAÇÃO:

Apresentar o produto para clientes (particulares, empresas
ou em feiras de eventos).
* A apresentação é indispensável, é um produto que
interage diretamente com os sentidos, e não com o racional.

ENTREGA:

Realizar entregas e envios aos compradores.

PÓS-VENDAS:

Prestar qualquer esclarecimento para os clientes sobre o
funcionamento do produto.

contato@fisiomag.com.br
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PERSONAS
Para ficar mais claro quem são nossos clientes em potencial, criamos
personagens que mais se assemelham com seus perfis. Abaixo as
personas de nossos clientes:

ROGÉRIO

Idade: 48 anos
Profissão: Gerente Regional
Educação: Ensino superior
Mídias: WhatsApp, Facebook, Instagram, E-mail, Rádio e TV
Objetivos: Qualidade de vida e prevenção de doenças, dores
e estresse.
Desafios: Estresse, filho pequeno, tem muitas dores nas pernas,
exaustão, inchaço, fadiga, má circulação, insônia, LER e tendinite.
Como minha empresa pode ajudá-lo: Qualidade de vida.

contato@fisiomag.com.br
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PERSONAS
Para ficar mais claro quem são nossos clientes em potencial, criamos
personagens que mais se assemelham com seus perfis. Abaixo as
personas de nossos clientes:

ARNALDO

Idade: 64 anos
Profissão: Aposentado ativo
Educação: Ensino médio
Mídias: WhatsApp, Facebook, Rádio e TV
Objetivos: Melhor qualidade de vida, envelhecimento saudável.
Desafios: Tem muitas dores proveniente de sua idade, osteoporose,
regredir as dores (impedem o avanço na recuperação).
Como minha empresa pode ajudá-lo: Qualidade de vida.

contato@fisiomag.com.br
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PERSONAS
Para ficar mais claro quem são nossos clientes em potencial, criamos
personagens que mais se assemelham com seus perfis. Abaixo as
personas de nossos clientes:

HALAM

Idade: 40 anos
Profissão: Gerente de Contas
Educação: Ensino superior
Mídias: WhatsApp, E-mail, Facebook, Instagram e LinkedIn
Objetivos: Esporte é seu lifestyle, seu lazer é o esporte. Quer praticar
esportes se sentir exausto durante a semana e poder se recuperar
rapidamente.
Desafios: Exaustão após prática intensa dos esportes.
Como minha empresa pode ajudá-lo: Ajudará na recuperação e
prevenção das lesões causadas, o deixando muito mais ativo.

contato@fisiomag.com.br
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PERSONAS
Para ficar mais claro quem são nossos clientes em potencial, criamos
personagens que mais se assemelham com seus perfis. Abaixo as
personas de nossos clientes:

SOLANGE

Idade: 48 anos
Profissão: Analista de RH
Educação: Ensino superior
Mídias: WhatsApp, Facebook, E-mail, Rádio, TV, Instagram
Objetivos: Qualidade de vida e prevenção de doenças, dores
e estresse.
Desafios: Flacidez, varizes, drenagem linfática, cólicas menstruais.
Como minha empresa pode ajudá-lo: Qualidade de vida.

contato@fisiomag.com.br
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PRODUTOS

APARELHO FISIOMAG
(ATIVADOR E MASSAGEADOR
MUSCULAR)

COLCHÃO VIBROTERÁPICO
MAGNÉTICO

TRAVESSEIRO MAGNÉTICO
INFRAVERMELHO

contato@fisiomag.com.br
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PRODUTOS

ASSENTO MAGNÉTICO
INFRAVERMELHO

ESTEIRA MASSAGEADORA
ANATÔMICA

ANTI-L.E.R.

contato@fisiomag.com.br
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JORNADA DO
CONSUMIDOR
CONSCIÊNCIA

CONSIDERAÇÃO

DECISÃO DE COMPRA

- Indicação
- Internet
- Telemarketing
- Eventos

- Identificar problema e dar
produto como solução
- Demonstrar produto

A venda deve ser feita no momento da
demonstração, pois é nesse momento que
o cliente está com o maior bem-estar e
propenso a comprar. Segundo histórico,
apenas 5% das vendas acontecem após
um período de reflexão do cliente.

contato@fisiomag.com.br
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CONSCIÊNCIA
INDICAÇÃO:

Sempre após a conclusão da venda, peça indicações e contatos
de amigos ou parentes que sofrem do mesmo problema.
Contate a pessoa e diga que foi seu amigo / parente quem
o indicou.

INTERNET:

A internet nos proporciona vários canais de vendas. Indicamos
a utilização do Facebook, do Instagrame listas / grupos de
WhatsApp para prospectar novos clientes.

TELEMARKETING:

Busque realizar boas parcerias em sua região, dessas
parcerias você poderá adquirir listas de potenciais clientes
com nome, telefone e as vezes e-mail. Ex: Busque por
associações de aposentados, grupos de 3ª idade, grupos de
esportistas etc...)para realizar ligações siga o scriptpresente
na cartilha.

EVENTOS:

Busque sempre participar de feiras e eventos, nestas
ocasiões as pessoas acabam caminhando bastante, o que
causa a fadiga muscular. Essa fadiga pode ser aliviada em
02 minutos com o ativador muscular Fisiomag. Isso vai
deixar a pessoa mais propensa a comprar nesse momento
de relaxamento.

contato@fisiomag.com.br
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CONSIDERAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS:

Nesta etapa você já quebrou o gelo e ele está
considerando adquirir o produto. É muito importante que
você identifique seus principais problemas e os alinhe
ao discurso de venda do produto para ser mais assertivo
e aumentar as chances de concretizar a negociação.

DEMONSTRAÇÃO:

Deixe o cliente relaxar um pouco com o produto e comece
a falar sobre como ele atua. Se o produto, por exemplo
ativa a circulação, diga como ele poderá notar essa
diferença enquanto utiliza, como até sua respiração fica
mais leve. Nesse ponto é importante ressaltar que se
ele fizesse esse exercício todos os dias aumentaria não
só sua qualidade como também a expectativa de vida.
Dever ressaltar que a Fisiomag possui clientes com 80
anos de idade que tem aparência de 60 anos. Até que
você mesmo já resolveu alguns problemas utilizando
o produto.

contato@fisiomag.com.br
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DECISÃO DE COMPRA
A VENDA:

Enquanto o cliente ainda estiver experimentando você deverá
oferecer o produto.

EXEMPLO:

“Agora você vai começar a se sentir melhor. Vai se sentir
mais leve. Vai perceber a circulação ativa novamente. O que
acharia de ter mais qualidade de vida? Então faria sentido
você ter um “produto x” desses na sua casa. E o que te impede
de comprar ele hoje?”
A partir desse ponto entramos na negociação, onde existem
as objeções e os contornos a elas.

contato@fisiomag.com.br
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OBJEÇÕES E CONTORNOS
OBJEÇÃO 1:

Meu neto/ sobrinho/ filho disse que encontrou bem mais barato no Mercado Livre.
Contorno de objeção:
Provavelmente é um aparelho usado, onde a garantia já expirou e qualquer defeito
por mal uso ou fabricação não poderão ser mais cobertos. A boa procedência do
aparelho não pode ser garantida.

OBJEÇÃO 2:

Eu encontrei um similar na internet e é bem mais barato.
Contorno de objeção:
Os únicos autorizados a vender nossos produtos são nossos revendedores. Sendo
assim, provavelmente o produto que encontrou é uma cópia não autorizada, que
além de infringir a nossa patente registrada, não segue os mesmos padrões
rigorosos de qualidade e também não possui nossa tecnologia aplicada.
Esse produto poderá ter efeito algum ou até um efeito negativo, não
recomendamos jamais.

contato@fisiomag.com.br
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OBJEÇÕES E CONTORNOS
OBJEÇÃO 3:

Esse produto é muito caro.
Contorno de objeção:
Se o cliente não experimentou o aparelho, oferte, jamais saberá a sensação sem essa experiência.
Se o cliente já experimentou, relate todos os benefícios em funções, exemplo do aparelho Fisiomag:
O aparelho é um ativador, e age da mesma maneira no músculo que uma corrida à 80km/h*
(confirmar dados) num parque, porém sem o mesmo desgaste. O quanto vale todos
esses benefícios? Não possuem um preço, correto? Esses benefícios são o legado que a Fisiomag
deixará, nossa preocupação não é em te vender o aparelho, mas melhorar sua condição de
vida. A Fisiomagpossui flexibilidade no pagamento de seus produtos, oferecer todas as saídas
possíveis se esse for o problema encontrado.

OBJEÇÃO 4:

Não consigo pagar esse valor.
Contorno de objeção:
A Fisiomag possui flexibilidade no pagamento de seus produtos. Oferecer todas as saídas possíveis se
esse for o problema encontrado
Outro ponto forte a se observar é que são apenas alguns breves exercícios de até 02 minutos cada,
sua família inteira pode usar.
Ao dividir esse valor por tantas pessoas acaba sendo muito vantajoso pelos pontos positivos.

contato@fisiomag.com.br
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BOAS VENDAS!

