
ornera
COMUNICAÇÃO - MARKETING - VENDAS



Foque somente em

VENDER
e deixe todo o

trabalho com a gente!

Programa Vazão



CRIE UMA VAZÃO DE
OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS PARA
SUA EMPRESA

Receba mais oportunidades !
Feche mais negócios !

Aumente seu faturamento !



Problemas em ter uma
VAZÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS?

Poucas oportunidades
de negócios?

Falta de tecnologia de
controle de vendas?

Não tem uma estratégia
assertiva de vendas?

Problemas com metas
não alcançadas?

Demora no processo de
conversão de oportunidades?

Baixa conversão no
processo de vendas?



Abra a TORNERA da sua empresa e tenha
uma VAZÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

Você irá vender MAIS!

O programa VAZÃO é um pacote de serviços que 

tem por objetivo, entender, preparar, automatizar e 

envolver colaboradores para que você tenha uma 

MÁQUINA DE VENDAS! Você estará preparado 

para acompanhar a jornada do cliente e fechar 

mais negócios em todo o Brasil !



Vamos te jogar para

todo o BRASIL
e te fazer

VENDER MAIS !!!



Veja o IMPACTO em todo o BRASIL

Vamos pegar na sua mão, otimizar seus
processos, integrar seu negócio e estruturar

suas áreas de marketing e vendas.



Impulsione Suas Vendas

Eficiência | Interação

Com a nossa metodologia EXCLUSIVA 

associada a nossa tecnologia de 

negócios que impulsiona a eficiência da 

sua operação e a eficácia da sua 

equipe de prospecção e fechamento, 

você terá controle e foco total na 

jornada do cliente !!!



Foque certo. VENDA MAIS
e Trabalhe de forma assertiva.

Cliente

Processo centrado na 
necessidade do seu 
cliente, venda o que 
realmente ele precisa.

Acompanhamento

Monitore as suas 
oportunidades. Tudo que você 
precisa para relacionar com o 
cliente e vender mais.

Foco  Claro

Ajudaremos você com 
estratégias para focar 
no cliente certo.

Velocidade Máxima

Com a nossa Tecnologia 
você ganha velocidade 
no processo de venda.

Com o programa VAZÃO, a sua Máquina de Vendas terá um alinhamento estratégico nas ações 

necessárias para ampliar os resultados da sua empresa, sabendo qual é o seu cliente ideal e quando 

estará no momento de compra. 

Você poupará esforços, economizará dinheiro e trabalhará de forma assertiva.

Foque em VENDER MAIS e deixe o resto por nossa conta !!!



Nosso foco na criação e estruturação
da sua máquina de vendas

Otimizar

Tudo que funciona pode 
ser melhorado, uma vez 
que achamos a direção 
é hora de aparar as 
arestas buscando 
reduzir o tempo e 
aumentar a conversão 
de oportunidades e 
fechamento de 
negócios.

Posicionar

Nesse momento existe 
um mercado que é mais 
fácil e barato de vender.
Vamos te ajudar a 
encontrar oportunidades 
de negócios não 
exploradas e usar essa 
alavanca a seu favor.

Validar

Te ajudamos a criar um 
processo de geração de 
oportunidades e 
fechamento de negócios 
no menor tempo 
possível, processo este 
testado e validado por 
nossos especialistas.

Escalar

Com a sua máquina de 
vendas criada e 
estruturada, vamos te 
dar todo o suporte para 
ampliar seu time, 
aumentar volume, 
automatizar tarefas 
manuais e levar seus 
números para o próximo 
nível.



Authorized
Partner

Nossa Tecnologia

Implementação, parametrização e suporte técnico

Somos Parceiros Zoho no Brasil e vamos oferecer a você um conjunto de mais de 40 aplicativos 

de negócios, todos integrados, sem terceiros no meio do caminho ! Focamos no aumento da 

produtividade para alavancar os resultados de todos os departamentos de sua empresa.



Tenha a Vazão de Oportunidades
Presencial e Remota para
TODO O BRASIL!

Nossa metodologia exclusiva

Sim, você estará pronto para todo o Brasil ! 

Seus parceiros e colaboradores, poderão trabalhar 

integrados de forma presencial e remota. Seus custos serão 

reduzidos e seu faturamento será alavancado, pois todo o 

controle da sua empresa estará na palma da sua mão !

Esqueça as planilhas ... painéis, gráficos e relatórios 

indicarão todo o caminho do sucesso em tempo real.



Em 03 Etapas Exclusivas, vamos abrir a Tornera da sua empresa
e gerar uma vazão de oportunidades de negócios ...

você terá uma MÁQUINA DE VENDAS! 

Programa Vazão

ETAPA

01
ETAPA

02
ETAPA

03



Não se preocupe !
...

Vamos estar
juntos com você !

Você NUNCA estará sozinho,
não vamos te abandonar !

...



Automação

A automação em Vendas e 
Marketing, tem como 
objetivo tornar o processo 
de vendas mais eficaz, 
oferecendo um 
atendimento mais 
personalizado e ampliando 
o tempo que seu time de 
vendas tem para receber 
oportunidades e fechar 
negócios.

Consultoria

A Consultoria em Vendas 
e Marketing, tem como 
objetivo, alavancar sua 
empresa, por meio do 
conhecimento de 
consultores experientes 
na escala de negócios. 
Otimizar processos, 
reduzir custos e 
aumentar a lucratividade 
é sempre o maior foco.

Starter

O Starter é um pacote de 
serviços, indispensável 
para criar ou redesenhar, 
nortear e preparar a sua 
empresa para o mercado.
O processo de reforço de 
marca denominado 
Branding será mais 
eficaz e as oportunidades 
de negócios  mais 
assertivas.

Endomarketing

O Endomarketing é uma 
estratégia de marketing 
voltada para ações 
internas na empresa. É 
também conhecido 
como Marketing Interno 
e tem como objetivo, 
engajar e motivar os 
colaboradores, 
disseminando visão, 
missão e valores.

Vamos analisar seu encanamento, entender os gargalos e consertá-lo!

Através da consultoria, vamos entender seu negócio, redesenhá-lo e prepará-lo para o mercado.
Vamos automatizar processos de vendas e marketing e engajar todo seu time para focar na direção certa...

Vamos criar sua máquina de vendas!

Implementação de nossa Metodologia Exclusiva

ETAPA

01



Marketing Offline

O Marketing Offline tem por 
objetivo um conjunto de ações que 
visam reforçar a marca da empresa 
e gerar oportunidades de negócios, 
por meio de estratégias de 
comunicação fora dos canais 
digitais. Fundamentando-se em 
uma análise estratégica de seu 
público-alvo.

Ações Promocionais - Bandeirada - Blitz 
Busdoor - Casting - Eventos Corporativos 
Filmagem - Fotografia - Jornais - Outdoor 
Panfletagem - Promotores - Rádio
Revistas - Sampling - Televisão

Marketing Online

O Marketing Online tem por 
objetivo um conjunto de ações que 
visam reforçar a marca da 
empresa e gerar oportunidades de 
negócios, por meio de estratégias 
de comunicação nos canais 
digitais. Fundamentando-se em 
uma análise estratégica de seu 
público-alvo.

Blog - Ecommerce - Email Marketing 
Identidade Corporativa - Institucional 
Landing Pages - Marca - Mídia Digital 
Redes Sociais - Registro e Hospedagem 
SEO - Site - Vídeos - Webinar

Campanhas Avançadas

As Campanhas Avançadas têm por 
objetivo um conjunto de ações para 
atrair seu público-alvo, por meio de 
eventos corporativos de forma 
presencial ou remota, com a 
utilização de plataformas dinâmicas de 
alta tecnologia. Fundamentando-se em 
uma analise estratégica de seu 
público-alvo.

Eventos Presenciais
Eventos Remotos

Com seu encanamento desentupido, você estará pronto para vender mais!

Vamos desenvolver uma série de serviços de comunicação e marketing que resultem em uma grande geração de 
oportunidades de negócios. Nossas ações de Marketing Online, Marketing Offline e Campanhas Avançadas

irão gerar uma grande visibilidade da sua marca e por consequências uma vazão de oportunidades de negócios!

Geração de Oportunidades de Negócios

ETAPA
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Após a criação de sua máquina de vendas, você contará com um time comprometido e dedicado
para te levar para o próximo nível.

Suporte Técnico

Assim como um carro, sua 
máquina de vendas também 
precisará de ajustes e manutenção. 
Não se preocupe, ela nunca vai 
parar !!!

Consultor

Nossos consultores farão reuniões 
periódicas para ajustar sua 
máquina de vendas, sempre com 
foco em otimizar processos, 
reduzir custos e aumentar sua 
lucratividade.

Gerente de Contas Dedicado

Gerente de conta dedicado ao seu 
sucesso, acompanhando em tempo 
REAL de suas necessidades e seus 
resultados. Responsável por gerar 
oportunidades de negócios para sua 
empresa através de ações Online e 
Off-line e ajustar suas demandas junto 
ao nosso time.

Você NUNCA estará sozinho, não vamos te abandonar.

Nossos consultores farão reuniões periódicas para ajustar sua máquina de vendas, 
você terá todo o suporte para sua máquina não parar... e é claro, um gerente de contas dedicado ao seu 

sucesso , acompanhando em tempo REAL suas necessidades e seus resultados.

Acompanhamento e melhoria continua

ETAPA

03



Perguntas frequentes sobre o
PROGRAMA VAZÃO
Tenha uma vazão de oportunidades de negócios AGORA !

O que é o Programa Vazão?
O conceito de máquina de vendas consiste na utilização de uma metodologia exclusiva, que permitirá que sua 
empresa alcance altos níveis de vendas, gerando maior lucratividade e rentabilidade.

Como funciona o programa Vazão?
O Programa possui 03 etapas.

Na Etapa 01 - Implementação de nossa Metodologia Exclusiva

Consultores exclusivos, realizarão estudos para entender sua empresa, sua maturidade e sua relação perante 
o mercado. Com base nos resultados, serão desenvolvidas estratégias e ações para preparar, automatizar e 
gerar o engajamento de seus colaboradores.

Na Etapa 02 - Geração de Oportunidades de Negócios 

Agora que já temos a estratégia definida e sua máquina de vendas foi implementada vamos executar ações 
de comunicação e marketing para fazer você vender mais !!!

Marketing Online - Marketing Offline - Campanhas Avançadas

Na Etapa 03 - Acompanhamento e melhoria continua

Após a criação de sua máquina de vendas, você contará com um time comprometido e dedicado para te levar 
para o próximo nível

Consultoria - Suporte Técnico - Gerente de Contas Dedicado



Para qual tamanho de empresas o Programa Vazão é indicado?
O Programa Vazão é indicado para empresas de todos os portes, que querem crescer, otimizar os 
processos, ter velocidade e ser competitiva. Todos podem criar sua maquina de vendas, desde 
empresas em constituição até grandes empresas.

Quanto tempo demora a implantação do Programa Vazão?
 Baixa Vazão  -   De 30 a 60 dias para empresas em constituição, iniciantes.

 Média Vazão  -  De 30 a 60 dias para empresas de pequeno porte.

 Alta Vazão      -  De 30 a 90 dias para empresas de médio porte.

     Enxurrada       -  De 30 a 90 dias para empresas de grande porte.

Como o Programa Vazão pode ajudar minha empresa?
 Vamos posicionar sua empresa perante o mercado para alavancar suas vendas;

 Vamos criar ou redesenhar processos já existentes na empresa, para norteá-la e reforçar a marca 

 (Branding). Suas oportunidades de negócio serão mais assertivas.

 Vamos automatizar suas áreas de marketing e vendas, para que você tenha um processo mais

 eficaz para receber oportunidades e fechar negócios.

 Vamos implementar processos para engajar e motivar seus colaboradores disseminando, visão,

 missão e valores institucionais.



Qual o Alcance destas ações?

Graças a nossa metodologia exclusiva, vamos estruturar sua empresa de maneira correta, 

possibilitando acompanhar a jornada de seu potencial cliente, de forma presencial ou remota, com 

maior precisão e velocidade em todo o Brasil, com objetivo de fechar negócios.

Qual será o resultado em minha empresa?

Nosso foco é otimizar processos, reduzir custos e aumentar a lucratividade. Deixe todo o trabalho 

por nossa conta ! Foque somente em fechar negócios !

Como este processo aumenta a presença da minha empresa no 

mercado?

De acordo com a nossa metodologia exclusiva, nosso time de especialistas desenvolveu uma série 

de serviços de modo a executar ações de comunicação e marketing de maneira online e offline, que 

resultem em uma grande visibilidade e geração de oportunidades de negócios para sua empresa, 

como foco em aumentar seu faturamento.



Porque escolher o Programa Vazão?

Nossa metodologia é exclusiva, implementada por nossos executivos e consultores especialistas 

com vasta vivência em marketing e vendas, associado a tecnologias de ponta, que nos permite 

desenvolver um trabalho dinâmico e efetivo, focado em gerar novas oportunidades de negócios e 

aumentar seu faturamento. 

O que é Programa Vazão na verdade?

Não somos somente uma empresa de comunicação

Não somos somente uma agência de marketing

Não somos somente uma empresa de sistemas

Não somos somente uma consultoria

Somos uma alavanca para sua empresa, através da nossa metodologia exclusiva vamos gerar 

oportunidades de negócio para você vender mais !

Qual o próximo passo após a implementação do Programa Vazão?

Após a criação de sua máquina de vendas, você estará pronto para receber oportunidades em todo 

o Brasil. Vamos te ajudar com ações de comunicação e marketing através de ações on e offline. 

Chegou a hora da divulgação. Deixe todo o trabalho com a gente, simples assim ! 



Como funciona o suporte e o acompanhamento após a 

implementação do Programa Vazão?

Vamos pegar na sua mão, Você NUNCA estará sozinho, não vamos te abandonar !

Você terá acompanhamento e suporte de nossos profissionais enquanto nosso cliente.

Seremos seu braço direito e teremos 03 profissionais em áreas distintas desenvolvendo e 

acompanhando sua jornada.

Consultoria: Nossos consultores farão reuniões periódicas para ajustar sua máquina de vendas, 

sempre com foco em otimizar processos, reduzir custos e aumentar sua lucratividade.

Suporte técnico: Assim como um carro, sua máquina de vendas também precisará de ajustes e 

manutenção. Não se preocupe, ela nunca vai parar !

Gerente de Contas Dedicado: Gerente de conta dedicado ao seu sucesso, acompanhando em 

tempo REAL suas necessidades e seus resultados. Responsável por gerar oportunidades de 

negócios para sua empresa através de ações Online e Off-line e ajustar suas demandas junto ao 

nosso time.

Independente do porte da empresa, adquirir serviços de consultoria é sempre uma opção viável,
sendo que a chance de sucesso com o apoio de especialistas em suas áreas é consideravelmente maior.



Central de Negócios:

+55 31 3656-2131
inwww.tornera.com.br

ornera
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