Diagnóstico e
consultorias online
com LUCIANE QUADRO

PROGRAMA
ADEQUE SUA
PROPRIEDADE PARA
O TURISMO

Tenha um negócio de
turismo incrível, lucrativo,
que as pessoas amem,
fazendo essas etapas

AS ETAPAS
DA
DA ADEQUAÇÃO
ADEQUAÇÃO
- Olhar para dentro do universo do empreendedor, da
propriedade, suas necessidades, potencialidades, limitações e
analisar os indicativos de desejo de mudança;
- Olhar para fora, para o mercado, destinos do entorno,
concorrentes, potenciais clientes; e,
- Olhar para o futuro, onde deseja chegar, competências,
possibilidades de investimento e que resultados deseja alcançar.

DIAGNÓSTICO E PLANO
DE TRABALHO
Diagnóstico Presencial ou Autodiagnóstico
- Visita ao negócio para realização do diagnostico presencial que
examina mais de 50 itens onde detecto, por exemplo:
características dos produtos/serviços, estrutura física, aspectos da
regionalização, roteirização, condições de acesso, sinalização,
mapeamento de riscos, manutenção, segmentação, recursos,
marketing, análise do entorno, entre outros.
- Ou, encaminhamento do autodiagnostico para que colete as
informações necessárias
Análise dos dados + Elaboração do Plano de Trabalho
- Análise dos dados coletados no diagnóstico, confecção do plano e
considerações do consultor
- Envio por email e agendamento de devolutiva para orientações.
Encontro Online (2 horas)
- Devolutiva com explicação do plano de trabalho, das ações que
serão sugeridas e próximos passos.
INVESTIMENTO: R$ 900,00
em até 12 x nos cartões via Pag Seguro

ADEQUAÇÃO DO NEGÓCIO
Envio de videos com os Passos para Adequação dos negócios . Eles
contemplam:
Preparação, Organização, Harmonização, Acolhimento, Integração,
Identidade, Manutenção, Conservação, Avaliação. Adaptação e Expansão
Encontro online – 2 Horas
Consultorias para ajudar na implantação.

INVESTIMENTO: R$ 400,00
até 12 x nos cartões via Pag Seguro

FORMATAÇÃO DE PRODUTO
Envio de 3 videos com os passos para formatação de produtos. Eles
contemplam:
A base do turismo de experiência, Tendências, Referência, Parceria,
Complementariedade, Tudo tem seu preço, Empacote e embale para viagem,
Canais de distribuição, Efeito Amplificador, Cases.

INVESTIMENTO: R$ 400,00
até 12 x nos cartões via Pag Seguro

Encontro online –2 Horas
Consultorias para ajudar na implantação

ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Envio de um video com os passos para atrair clientes. Eles contemplam:
Como aumentar as vendas com estratégias de marketing, O ciclo para chamar
atenção do seu público, Os conteúdos que mais atraem, Uso das sensações de
forma estratégica, Como vender sem"vender", Turismo na era do marketing digital,
Como se adaptar aos negócios online, O poder das novas mídias para captação de
clientes,estratégias de marketing digital.
Encontro online – 2 Horas
Consultorias para ajudar na implantação

INVESTIMENTO: R$ 400,00
até 12 x nos cartões via Pag Seguro

COMO
FUNCIONA

Aprenda com quem sabe
MAIS DE 20 ANOS TRABALHANDO NO TURISMO
CONSULTORA DE NEGÓCIOS
MESTRE EM TURISMO E HOTELARIA
ESPECIALISTA EM MARKETING
TRABALHOU EM PROJETOS TURÍSTICOS PARA
SEBRAE/ABRASEL/UNB/MTUR
ATENDEU MAIS DE 400 NEGÓCIOS DE TURISMO

Mais sobre mim

O foco será em resultados. Se deseja crescer, importante fazer todas
as etapas e os pontos descritos em cada uma delas.
Inclui:
Diagnóstico Presencial (até 200km de Florianópolis) ou
Autodiagnóstico
Plano de Trabalho
Consultorias online
Ferramentas de gestão
Investimento total: R$ 2.100,00
Com desconto se adquirir todas as etapas: R$ 1.995,00
Parcelamento nos cartões até 12 x via Pag Seguro,incide juros de 2,99% am

Clique para
adquirir
Se ficou ainda alguma dúvida, chame: 48 99119 2727 ou clique >>

Veja o que mais meus clientes estão falando
CLIQUE AQUI e leia os comentários
www.quadroconsultoria.com.br

