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Como estamos, Gestore(a)s e Empresário(a)s, a lidar com este momento?
Para auscultar os sentimentos e planos dos decisores das nossas empresas, a Querer Além está a

realizar um estudo sobre as decisões consideradas prioritárias para o crescimento dos negócios, no

próximo ano. Partilhamos consigo alguns resultados provisórios.

A grande maioria (62%) dos respondentes é empresário(a) há mais de 4 anos. Os proveitos para os seus

negócios, acreditam os inquiridos, virão principalmente dos departamentos de Marketing e Comunicação

(46%) e Comercial (39%). Marketing, Comunicação e Divulgação (62%) são referidos como as áreas

prioritárias de investimento para o próximo ano, juntando-se-lhes a Prospeção e Fidelização de Novos

Clientes (15%). A maior parte dos inquiridos (62%) pensa fazer estes investimentos prioritários sem

ajuda. A contratação ou realocação de colaboradores, a promoção de formação e a contratação de

empresas ou profissionais externos à empresa são soluções menos procuradas.

Achou interessante? Participe e partilhe. Demora 5 minutos a responder e as suas respostas

(confidenciais e anónimas) interessam-nos a todos, empresários. Partilharemos consigo os resultados

definitivos.

E que Ferramentas podemos usar para gerir melhor?
A Querer Além tem vindo a promover formações, workshops e webinars para ajudar os empresário(a)s

com pistas de Estratégia, Marketing e Comunicação.

Neste momento, temos a decorrer 3 séries do webinar "Reinvent. Prepare for a new future ahead" com

profissionais de Liderança, Legalidade e Marketing sobre o futuro das Equipas e dos Negócios - online e

ao vivo. Ainda pode inscrever-se para as sessões de 28.04 e 05.05 às 16:00 de Portugal Continental.

As formações e workshops que temos dado incluem “10 Dicas para Aumentar as suas Vendas” e

"Videoaulas de Marketing", com explicações e vídeos assentes em casos práticos, que vão ajudar (e

muito) o seu negócio. Alguns conteúdos online gratuitos para si:

1º - Dica 1: “Os desafios dos negócios em construção: resistir e acreditar activamente no futuro”

2º - Dica 2: “Registar para mais tarde recordar …e fazer-se recordar também: princípios de gestão e

CRM para pequenos negócios”

3º - Video-Aulas de Marketing Estratégico

Veja e subscreva o nosso canal do Youtube, com estes e muitos outros vídeos que poderão interessar-

lhe para o futuro.

Encontra ainda dicas e casos práticos para Gestores e Empresários, no blog Além Disso
Para ampliar ainda mais os seus conhecimentos, subscreva o nosso blog, com muitas dicas úteis para o

seu negócio. Ora veja:

Coisas que os Empresários devem fazer nos seus negócios (e nem sempre se lembram)

Estratégias de SEO para melhorar websites e conteúdos digitais

Perfil DISC: melhorar a nossa comunicação com os outros

Passos para criar a sua Empresa – Sociedades e Empresas Colectivas

Passos para criar a sua Empresa em Nome Individual

A Querer Além está consigo! Feito por nós fica feito!

https://quereralem.pt/blog/inquerito-aos-gestores-e-empresarios-sobre-decisoes-para-crescimento-dos-negocios/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffuNa-aan6SoY3DEtlCB21YbT3o1eEY3aUm0izldmzrTANSQ/viewform
https://quereralem.pt/noticias/webinar-reinvent-prepare-for-a-new-future-ahead/
https://forms.gle/LKa1ieEsqPJjasJC9
https://quereralem.pt/novidades/noticias-e-eventos/
https://quereralem.pt/noticias/video-1-10-dicas-para-aumentar-as-suas-vendas/
https://quereralem.pt/noticias/video-2-10-dicas-para-aumentar-as-suas-vendas/
https://quereralem.pt/noticias/aula-de-marketing-estrategico-1/
https://www.youtube.com/channel/UCm2Ua8Xr0A9sCxr7V6brf_w
https://quereralem.pt/blog/alemdisso/
https://quereralem.pt/blog/alemdisso/
https://quereralem.pt/blog/coisas-de-que-os-empresarios-precisam-numa-empresa-e-nem-sempre-se-lembram/
https://quereralem.pt/blog/marketing/estrategias-de-seo/
https://quereralem.pt/blog/perfil-disc/
https://quereralem.pt/blog/passos-para-criar-a-sua-empresa-sociedades-e-empresas-coletivas/
https://quereralem.pt/blog/passos-para-criar-a-sua-empresa-em-nome-individual/
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A Querer Além está consigo! Feito por nós, fica feito!

SOBRE A QUERER ALÉM

Querer Além é um nome inspirado no concelho de Alenquer, morada deste projecto. Oferecemos

consultoria de Estratégia, Marketing e Comunicação e prometemos o apoio mais rápido e visionário ao

crescimento do seu negócio.

Fixamos objectivos. Tornamos a sua oferta desejável para o consumidor. Contamos uma história bonita

sobre si. Melhoramos a sua montra. Fazemos o seu cliente entrar. Ensinamos os seus empregados a

bem receber. Fazemos o seu cliente sorrir. Organizamos as suas grandes prioridades. Fazemos o seu

cliente voltar. Registamos o que precisa de recordar. Analisamos as suas contas. Ajudamo-lo a

negociar. Falamos do seu futuro. Feito por nós, fica feito!

Os nossos serviços
Estratégia, Marketing, Comunicação, Planos e

Ideias de Negócio, Atendimento, Imagem,

Turismo, Saúde e Bem-Estar.

Conheça os nossos serviços »

As nossas vantagens
Rapidez, confiança, transparência, linguagem

clara, resultados anteriores comprovados,

soluções à medida.

Descubra as nossas vantagens »

Conheça a Querer Além

Contacte a Querer Além

https://quereralem.pt/servicos/
https://quereralem.pt/servicos/
https://quereralem.pt/vantagens/
https://quereralem.pt/vantagens/
https://quereralem.pt/
https://quereralem.pt/pedir-proposta/
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