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Para o vendedor iniciante aconselhamos a procurar os “pontos” mais fáceis para a abordagem. 

Consideramos os fáceis aqueles comércios onde o vendedor poderá entrar e conversar 

diretamente.   

Já no ponto difícil são os escritórios, onde, de forma geral é necessário uma primeira visita para 

apresentação, deixar um cartão ou folheto e tentar marcar uma segunda visita ou mesmo esperar 

que o futuro cliente entre em contato.  

Pontos Fáceis: 

 

Revendedores / Concessionárias de Veículos,  Imobiliárias / Corretores de Imóveis,  Lojas em 

geral,  Galerias de Lojas, Postos de Gasolina,  Escritórios de Contabilidade, Serralherias, 

Joalherias, Casas de Massagens,  Restaurantes/Lanchonetes, Salões de Beleza em Geral 

Pontos difíceis: 

Escritórios em geral, tais como: Advogados,  Clínicas médicas, Clínicas dentárias (salvo 

pequenos consultórios), fábricas, etc. 

Embora difíceis o nível de dificuldade está apenas na primeira abordagem como foi citado logo 

acima.  Advogados procuram muito por serviços de criação de internet, assim como pequenas e 

médias clínicas dentárias. 

SERVIÇOS VEROKATTI DE CRIAÇÃO DE SITES 

O que tem basicamente em um site?  O cliente quer saber... 

Página inicial com ou sem slides, com dados sobre os serviços ou produtos oferecidos pela 

empresa do cliente. 

Página sobre a empresa – Quando foi fundada, objetivos, etc. 

Página com formulário de contato por email e números de telefones 

Página de localização física com mapa do Google (cliente poderá optar por não expor endereço) 

Páginas diversas sobre os produtos ou serviços oferecidos 

O que faz parte do pacote? 

Sistema de email no domínio do cliente. Exemplo: contato@endereçodositedocliente.com.br 

O cliente poderá ter mais de uma conta de email?  Sim, quantas desejar. O próprio cliente 

poderá criar e configurar contas de email. 
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Hospedagem do site 

Os sites de nossos clientes ficam hospedados em nossos servidores. 

O que são servidores? 

São maquinas semelhantes a um computador, entretanto muito mais potente,  muito mais rápido 

e com o objetivo de hospedar os dados do site do cliente. (dados de programação, banco de 

dados, etc.  Os servidores estão em ambiente com total segurança interna  e externa, controle de 

temperatura e em local secreto. 

Existem limites de visitas no site do cliente?  Não, em absoluto. 

Domínio: 

Nós efetuamos o registro do domínio para o cliente, caso não possua.  O cliente que já possui 

um domínio registrado poderá utilizar sem problemas. 

O que é um domínio? 

Domínio é o endereço de um site na internet, exemplo: www.verokatti.com.  Podendo 

ser .com.br, .com, .net, .org, .adv.br, etc. 

O domínio ficará registrado em nome do cliente?  SIM 

O site do cliente poderá ser navegado através de celulares ou tablets? 

Sim, através de qualquer meio, nossos sistemas são “responsivos”, ou seja, se adaptam 

automaticamente ao tamanho do monitor , ao sistema operacional e ao navegador. 

Exemplos de sistema operacional:  Windows, Linux, Android 

Exemplos de navegadores:  Firefox, IE (Windows internet Explorer), Opera, Chrome 

 

 

Dicas 

 

Elaborar perguntas chaves é o foco principal de uma boa abordagem. Por isso, o vendedor 

precisa controlar a ansiedade para não afastar os consumidores. É importante que o vendedor 

haja com naturalidade, não sendo necessário tentar ser o que não é. Confira algumas frases que 

especialistas consideram importantes na hora abordar o cliente: 

 

"Bom dia, tudo bem?" 

A tática mais comum para abordar o cliente é perguntar se você pode ajudá-lo. Nesse 

caso, o importante é apostar na simplicidade e na naturalidade. 
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Fique atento para não pressionar muito o cliente. Deixe que ele tenha um tempo para 

analisar os serviços. Frases como “tem certeza que não irá contratar?” podem afastar 

ainda mais o consumidor.  Diga-lhe as vantagens de se possuir um web site, a 

praticidade, o baixo custo. 

"Já conhece nossa empresa?" 

Essa simples pergunta pode ajudar o vendedor na hora de oferecer os serviços. É uma 

forma de poder quebrar o gelo entre o cliente e o vendedor.  

"O que você acha disso?" 

Saber perguntar e escutar o que o cliente deseja é essencial para estabelecer um bom 

processo de venda.  Demonstrar uma vontade genuína de ajudar o cliente faz aumentar 

as chances de fechar o negócio. Dessa forma, você acaba elaborando perguntas e boas 

sugestões para ajudar o cliente.   

"Veja os detalhes desse Serviço" 

Ao perceber que o cliente está observando e analisando um serviço, o ideal é não 

pressioná-lo. O que vale mesmo a pena é reforçar as qualidades e os benefícios do 

produto que está sendo oferecido. Isso pode melhorar ainda mais o processo de venda. 

 

 

"Só existe uma maneira de evitar as críticas: não fazer nada, não dizer nada e não ser nada" 

(Sócrates) 

Grupo VeroKatti  

Elizeu B. (CEO) 

www.verokatti.com    -   sites@verokatti.com 
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