
 

 
 
 
 
 
Segue neste material, algumas Orientações de ações comerciais importantes, que 
ajudarão em ações que efetivamente irão melhorar a performance das Unidades, 
porém é de extrema importância, a leitura e a prática de tais ações  
 
 
Oriento a: 
 
-  Realização da primeira sessão presente, em áreas pequenas, como axilas, buço ou 
queixo por exemplo, para que o cliente conheça o tratamento, sinta na pele a 
sensação, perceba que é indolor, faça uma degustação do tratamento. 
É importante essa demonstração, já que o que vendemos não é palpável e sim, um 
serviço. 
A chance de venda é muito maior, após uma demonstração, após o cliente conhecer o 
serviço 
 
 
-  Prática de presentear o cliente, por exemplo, quanto mais sessões, o cliente adquirir, 
ele será presenteado, com um produto da NMP, com um brinde que a clínica 
disponibiliza (pen drive, squeeze, maquiagem, porta moeda, porta absorvente, 
necessarie, espelho de bolsa, acessório, etc) ou com brindes (amostras) de produtos 
de parcerias, ou produtos disponibilizados por parceiros, etc, ou com sessões em áreas 
pequenas 
Melhor trabalhar com cortesias de áreas, para estimular a revenda de mais sessões 
 
 
 Ações mensais na Unidade, que pode ser feita 1 ação por mês, como por exemplo:  
 
 - Sorteio de cesta para clientes que indicam 5 amigas, então se a cliente fizer a 
indicação , ela concorre ao sorteio da cesta, que pode conter serviços e produtos da 
NMP, ou serviços e produtos de parcerias, como chocolates, lavanderias, acessórios, 
roupas, etc, ou o franqueado pode comprar alguns produtos e montar a cesta. 
Deixar a cesta na recepção, com a urna para que coloquem o nome do cliente que irá 
concorrer e ter sempre na recepção o bloco de indicações, que deve conter nome e 
telefone dos indicados e também o nome de quem está indicando 
 



 - Entrega de algum brinde (maquiagem, acessórios...) para clientes que indicam acima 
de 8 pessoas ou indica 10 e ganha, exatamente para ter um estímulo a mais 
indicações, então neste caso a cliente ganha algo e não concorre 
 
 - Estourar balão e ganha o prêmio que está dentro para fechamento de novos 
contratos, enfeite sua clínica com bexigas verdes, brancas ou pretas e dentro coloque 
papéis escrito o presente, (tipo, ganhou 2 sessões em ..., ganhou 1 creme NMP, 
ganhou 1 maquiagem, ganhou 1 espelho de bolsa...) e cada contrato fechado a cliente 
estoura o balão 
 
 - Verificar as profissões das clientes que vem no dia, se for o dia da profissão de 
alguma cliente, orientar as meninas a cumprimentá-la e entregar um bombom ou 
qualquer outro agrado 
 
 -  Todos os dias verificar os aniversariantes do dia e ligar para cumprimentar e enviar a 
arte da NMP de Feliz Aniversário 
 
 - Para cada cliente novo, enviar a arte de Boas Vindas assim que o cliente fechar o 
contrato 
 
 - Fazer um planejamento (com antecedência) com as parcerias de acordo com as 
profissões e promover alguma ação, por exemplo, no dia do bombeiro, entregar no 
corpo de bombeiros 1 voucher com 1 sessão de cortesia em faixa de barba, no dia do 
bancário, dia do veterinário, dia do médico, etc ... 
 
 - Deixar urnas em vários segmentos distintos, para captação de novos clientes e de 
públicos diferentes, como loja de calçados, roupas, agência de carros, lavanderias, 
roupas infantis, mercados, escolas de idiomas, enfim, comércios em geral da região 
 
 - Converse com as clientes que moram em condomínios de casas ou apartamentos, 
peça o telefone do zelador ou do síndico, converse com eles , apresente a Marca, 
presenteie eles, com algumas sessões a fim de que eles , coloquem 1 voucher da 
Unidade com 1 sessão de presente, em todas as caixinhas de correio de todos os 
moradores do condomínio, é uma forma de entrar nos condomínios e ter acesso aos 
moradores 
 
 - Converse com clientes que trabalham em grandes empresas, peça o contato da 
pessoa responsável pelo RH, converse com essa pessoa, apresente a Marca , presentei 
essa pessoa a fim de que ela lhe dê acesso aos funcionários, participando de ações 
dentro da empresa, distribuindo voucher da unidade aos funcionários, colocação de 1 
banner na empresa por alguns meses, informando que os funcionários tem um 
desconto diferenciado (desconto de parceria), etc... 
 
- Importante sempre seguir a Política Comercial padrão da Rede 
 
Existe uma opção de ferramenta, que é muito usada por muitas franquias, tanto para 
expansão, como para mapeamento da região da unidade 
Essa ferramenta auxilia no conhecimento de todos os pontos comerciais que existe na 
região, através dela, consegue visualizar todas as possíveis parcerias e ações que 
podem fazer 



Se chama GEOFUSION, é uma ótima ferramenta, oriento a pesquisar e se puder aderir 
assim terá  resultados melhores e mais assertivos 
Quanto mais conhecer a região e os comércios locais, melhor a otimização do tempo, 
melhor o planejamento e a organização das ações a serem tomadas  
 
 
Porém, para que todas as ações tenham excelentes resultados, é de extrema 
importância o treinamento comercial da equipe, para atendimento, para a venda, para 
revenda e pós venda 
Importante que a equipe esteja alinhada, falando a mesma linguagem entre si, 
preparada, estimulada e motivada para argumentar com os clientes e efetivar um 
maior número de vendas e revendas, para que aumentem o índice de produtividade 
 
Para isso, está disponibilizado na Universidade, o material onde orientamos que o 
franqueado assista e anote os pontos importantes e faça reuniões com sua equipe 
promovendo treinamento e alinhamento da comunicação 
 
Importante sempre promover o Encantamento do cliente, fazer o algo a mais, que é 
algo que o cliente não esteja esperando 
 
Oriento também a prática de reuniões mensais ou semanais para que seja feito esse 
alinhamento, simulações de vendas e atendimentos. 
 
É muito importante que conheçam os concorrentes locais e observem os seguintes 
pontos: 
Localização? 
Fácil acesso? 
Tem estacionamento? 
Como trabalham? 
Como abordam as clientes? 
Quais os preços praticados? 
Tem cortesia? 
Tem desconto a vista? 
Vende avulsa ou só pacote? 
Pode comprar um pacote com áreas distintas? 
Tem pesquisa de satisfação na Unidade? 
Quais os equipamentos usados? 
Como mantem o contato com os clientes que não compram nenhum serviço? 
Como é o atendimento? 
Quais as perguntas feitas na avaliação? 
Passam todas as informações sobre o tratamento? 
Levam para conhecer a Unidade? 
Usam uniformes? 
Usam crachás de identificação? 
A Unidade é limpa e organizada? 
É franquia? 
Quantos anos estão no mercado? 
Quantos anos a unidade está em funcionamento? 
Quantas unidades existe da marca? 
A marca é nacional? 



Como é passado o orçamento a cliente? 
A explicação é completa, explicam bem a parte técnica ou falam mais de preços? 
O equipamento tem aprovação da Anvisa? 
O que falam da NMP? 
 
Lembre que temos que saber e ter todos esses dados anotados, para que saibamos 
argumentar com o cliente quando ele trouxer algum orçamento destes concorrentes 
para confrontar com nossos preços 
 
Lembrando também, que,  em todos os concorrentes, notaremos que sempre existem 
muitas coisas boas e ruins, temos que saber aproveitar todas 
Observar as ruins para que não façamos nas Unidades e aproveitar para replicar as 
boas 
 
Importante a orientação da equipe para que tenham sempre em mente que vendemos 
valor e não preço 
 
 
É de extrema importância que comuniquem aos clientes os diferenciais da Marca 
 

Não + Pelo 
 
 - É Multinacional 
 - Presente em 14 Países 
 - Nasceu na Espanha em 2007 
 - Está presente no Brasil a 10 anos 
 - É a maior Rede de Franquias de depilação do Mundo 
 - Possui mais de 1000 (mil) Unidades no mundo todo 
 - No Brasil temos mais de 200 Unidades 
 - Presente em todos os Estados brasileiros 
 - Tecnologia exclusiva da Europa 
 - Equipamentos modernos, eficientes e seguros 
 - Equipamentos próprios e com registro na ANVISA 
 - É Líder Mundial em depilação 
 - Marca reconhecida e referência no mercado 
 - Temos produtos próprios da marca 
 - Atendimentos com hora marcada 
 - Tratamento indolor 
 - Atendimento a peles morenas e bronzeadas 
 
 
Valores estes que nenhuma outra marca possui, por isso, não competimos com preço, 
temos um grande diferencial de qualquer outra marca do mercado 
Proporcionamos aos clientes confiança, credibilidade, segurança, know how, 
experiência, estrutura, suporte e protocolos testados, aprovados e usados em 14 
Países 
Por isso, a importância da equipe estar alinhada com todos esses diferenciais e saber 
argumentar orçamentos com preços menores 
 
 



Objetivos principais da aplicação da Política comercial: 
 
Padronização da Rede 
Aumentar faturamento 
Aumentar ticket médio 
Aumento de performance 
Desconto para compra de sessões distintas com o Pacote Mix 
Aumentar o número total de sessões 
Ter um diferencial real para parcerias  
Ter um estímulo para pagamento a vista 
 
 
Qualquer dúvida, por gentileza, envie e-mail a formação.br@naomaispelo.com.br 
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