
  

 

 

Sabe aquela formação em "Marketing e Vendas Online" que andava a querer fazer?  

 
Pois agora já pode! Conheça o programa completo desta acção, assegurada pelos formadores Raquel Ribeiro e Daniel 

Lopes. E inscreva-se até 28 de Maio! 

 

Esta é uma formação gratuita, oferecida pela Câmara Municipal de Alenquer a todos os comerciantes da região que desejem 

aprofundar os seus conhecimentos na área do comércio online. Terá início a 15 de junho de 2020 e término a 10 de julho 

de 2020, em horário pós-laboral (das 19h00 às 21h00), perfazendo um total de 25 horas (bem passadas!) de formação online 

em sessões simultâneas e com tutoria à distância personalizada. 

 

No final desta formação, será capaz de criar um website e uma loja online e comunicar da melhor forma com o seu público 

através das redes sociais online. Terá as ferramentas necessárias para fazer o seu negócio crescer no mundo digital - por 

isso, acreditamos que esta acção poderá ser-lhe muito útil. 

Enquanto a formação não começa, como pode melhorar o seu negócio? 

 

A Querer Além continua a realizar formações, workshops e webinars para ajudar o(a)s empresário(a)s com pistas 

de Estratégia, Marketing e Comunicação. Dos conteúdos mais recentes das “10 Dicas para Aumentar as suas Vendas", 

destacamos: 

1º - Dica 3: “Fazer o Outro sentir que está em primeiro lugar: abordagens para cativar e fidelizar clientes” 

2º - Dica 4: “Ouvir mais e falar menos: dicas de negociação e venda” 

3º - Dica 5: “ Mostrar apreço e gratidão: o caminho para o regresso dos clientes” 



 

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

 

E há novas dicas e casos práticos para Gestores e Empresários, no blog Além Disso. 

Tipos de Sociedades em Portugal 

Impostos regulares das empresas 

Calendário Fiscal para Sociedades 

Calendário Fiscal para Empresários em Nome Individual 

 
Para estar a par das novidades, subscreva o nosso blog, com muitas dicas úteis para o seu negócio. 

 
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! 

Conheça a Querer Além 

 

 

 

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 » 

Contacte a Querer Além 
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