


O que não é medido

não é gerenciado.

William Edwards Deming



TERCEIRIZAÇÃO COMERCIAL

Nossas operações de outsourcing de marketing e vendas são estruturadas a partir

de um diagnóstico antecipado do cenário de cada cliente, permitindo a partir dos

indicadores e na análise do ambiente organizacional um novo desenvolvimento do

plano de marketing e vendas com o objetivo de crescimento e segurança do

retorno dos investimentos, com utilização de avançadas tecnologias de pipe drive

de vendas e funil de vendas, com acompanhamento em tempo real dos

interessados.



Prospecção de clientes 

Gestão de CRM 

Contratação da equipe comercial 

Programa de treinamento 

Planejamento de marketing e vendas

Relatórios de acompanhamento 

Avaliação de resultados  

Gestão do desempenho comercial 

Modelagem dos processos de vendas 

Aplicação de tecnologias de vendas

O QUE FAZEMOS



Estruturamos a área comercial desde a implementação

de CRM , tratamento de banco de dados comerciais ,

workflow , captação de novos clientes e utilização de

ferramentas de prospecção , captação e medição de

desempenho . Criamos e gerenciamos todo processo

comercial , desde a geração de leads até a apresentação

de relatórios de desempenho . Utilizamos tecnologia

para medir o desempenho e o resultado .COMO FAZEMOS
Fazemos uma avaliação prévia das necessidades da

empresa em comparação com o mercado de atuação ,

planejamento e a estrutura necessária para alcançar os

objetivos esperados . A partir desta avaliação , sugerimos

o modelo ideal da terceirização em vendas e podemos

iniciar a execução do trabalho , focando sempre o

resultado .



 JORNADA  DO  CLIENTE  AUTOMAÇÃO

QUALIFICAÇÃO
DO LEAD

QUENTE

COLD MKT

OPORTUNIDADE

PROSPECT

LEAD

CLIENTE

ROBÔS: CAPTURA
CONTATO COLDMAIL

ENVIO DE GATILHOS
DENTRO DO FUNIL

VENDEDOR

INBOUND MKT / OUTBOUND MKT 

SALES MACHINE

CERTIFIED



Custos menores
Vendedores totalmente
focados em suas metas

Uma força de vendas
maior (pois há menos
custos por vendedor)

Mais tempo disponível
para a empresa focar
em estratégia

Menos burocracia
Mais abrangência e
capilaridade Mais informação Gerenciamento efetivo

VANTAGENS



Somos uma das principais consultorias de marketing

estratégico do Brasil . 

Criamos um legado de sucesso no desenvolvimento de

estratégias diferenciadas em marketing e vendas , bem

como no desenvolvimento de soluções para assegurar

a competitividade de nossos clientes no mercado .

QUEM SOMOS



contato@miragemarketing .com .br

(11 )  2628 -6791  /  (11 )  99869 -1052

Acesse nosso Facebook

https://www.instagram.com/miragemarketingestrategico/
https://www.linkedin.com/company/miragemarketing



