
CONHEÇA, ENCANTE E
FIDELIZE O SEU CLIENTE

 JORNADA DO
CONHECIMENTO

O que você faz depois que um cliente compra um produto? E depois que ele 
conquista o primeiro resultado? Se você não tem um plano de ação para o 
relacionamento pós-vendas, com certeza está perdendo dinheiro.

1 - Conheça bem os benefícios dos
produtos e valorize o seu serviço
É bem mais fácil falar daquilo que conhece, não é? Tenha na 
ponta da língua as características e benefícios dos produtos 
e construa sua autoridade como Coach do bem-estar.

2 - Conheça o seu público 
Entender as dores e necessidades do seu cliente contribui 
para que você atenda melhor e, consequentemente, venda 
mais. Escutar é mais importante do que falar! 

4 - Jamais subestime 
Todo cliente tem potencial para comprar. A maioria deles se 
informam antes de realizar uma compra. Por isso, não o 
subestime pensando que pode enganá-lo ou fazer qualquer 
oferta.

5 - Drible objeções 
Com conhecimento sobre os produtos e com técnicas de 
vendas, é possível quebrar objeções, principalmente 
aquelas relacionadas ao preço, custo-benefício, vantagens 
etc. Lembre-se, é preciso separar objeção de rejeição – 
neste caso, é melhor gastar energia com outros clientes.

6 - Trabalhe com dados 
Conhecer para atender, essa é regra! Mantenha uma base de 
dados com o máximo de informações possíveis. Essa 
organização permite que você crie ações personalizadas 
para cada público. Use o CRM como estratégia!

7 - Produtos Herbalife para vida toda
Um cliente chega até você com um objetivo inicial e mesmo 
depois que ele atinge a sua meta você deverá descobrir qual 
o próximo passo: Manter o resultado?  Perder mais alguns 
quilos? Ganhar massa muscular? Para que os resultados 
sejam permantes ou cada vez melhores, é preciso 
constância. Aliar a nutrição da Herbalife com alimentos 
saudáveis, é um hábito que deve ser adotado para vida toda. 

COMPARTILHE O CONHECIMENTO
COM SUA ORGANIZAÇÃO!

VEJA AGORA TODAS AS AULAS E MATERIAIS

8 -  Experiência Cliente Premium

http://issoeherbalife.com.br/materiais-de-apoio-jornada/

