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Os mestres de vendas
A Arte de Bem Vender é o terceiro título de Gestão & Negócios
publicado pela Ideias de Ler em Maio
Juntamente com As Novas Regras de Marketing e Relações Públicas e O Gestor de
Sonhos, a Ideias de Ler publica, a 15 de Maio, A Arte de Bem Vender, obra que revela
os segredos dos grandes mestres de vendas.
Ivan Misner e Don Morgan, dois especialistas do mundo empresarial, explicam neste livro os principais
segredos dos maiores mestres de vendas a nível mundial. Significa isto que, recorrendo às experiências de 80
dos melhores vendedores do mundo, os coordenadores da obra demonstram por que motivo alguns são
espantosamente bem-sucedidos, enquanto outros fazem chamada após chamada e, mesmo assim, não
conseguem bons resultados. Por que será, então, que alguns conseguem transformar um não num sim,
enquanto outros nem sequer conseguem iniciar uma conversa?
Entre outros aspectos, este livro dá ao leitor a oportunidade de descobrir o que tornou estes vendedores em
verdadeiros mestres da sua arte e exemplifica de que forma se podem adaptar as estratégias deles em
proveito próprio. Entre outros exemplos, a obra explica os segredos de Martha Stewart para promover a
respectiva imagem e tornar-se uma estrela da televisão mundial ou como Donald Trump ganhou um milhão de
dólares em apenas uma hora.
A Arte de Bem Vender é uma compilação exclusiva das melhores estratégias de vendas a nível mundial e é
publicado juntamente com As Novas Regras de Marketing e Relações Públicas (que tem um blogue em
http://novasregras.ideiasdeler.pt) e O Gestor de Sonhos.
Os Autores
Ivan R. Misner é o fundador e director executivo da Business
Network International, a maior organização de redes de negócios
do mundo, e autor de sete livros, entre os quais três best-sellers:
World’s Best Known Marketing Secret, Masters of Networking e
Masters of Success.
Don Morgan é o director nacional fundador da BNI Canadá e
director executivo da BNI Chicago. É co-autor dos best-sellers
Masters of Success e Masters of Networking.
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1º lugar na lista de best-sellers do WALL STREET JOURNAL
A Arte de Bem Vender – Aprenda com os Mestres é o livro que todo e qualquer empresário, director
financeiro, comercial e de marketing ou profissional de vendas deve ter.
Karen Schweitzer, About.com: Business School
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