
VAMOS
AJUDAR
VOCÊ
NESSE
MOMENTO!

Você não está sozinho!



Temos como
ajudá-lo a

enfrentar essa
crise!

O Prof. Gioso já ajudou mais de 5.000

pessoas de diversos lugares do Brasil.

São 33 turmas do Método OAASIS,

desenvolvido por ele na USP e que já aplicou

junto aos melhores profissionais do Brasil.



Você não
precisa sair de

sua casa.

São 3 meses de encontros com o Prof. Gioso e um grupo

de empresários para ajudar você sair desse momento de

crise com mais informação, preparo e técnicas.

Além de compartilhamento de dúvidas, ideias e ações

que realmente farão diferença no seu negócio e carreira. 



Encontro de
mentoria com Prof.

Gioso

São 3 meses de encontros semanais.

Muita prática e interatividade. 

Grupo de empresários com vagas limitadas

Conteúdo para você tomar as melhores

decisões para esse momento.  



Conteúdo da Mentoria

Lidando com sua
ansiedade e da equipe 
 para manter o foco

01

Cortando custos
operacionais- quais
exatamente

02

Análise dos KPIs em
tempos de economizar

03

Planejamento semanal
com técnicas de
organização de tempo

04

Captando melhores
clientes de forma
audaciosa

05

Compartilhando sua
ansiedade com um braço
direito 

06



Conteúdo da Mentoria 

Análise transacional da
administração  para
manejo de equipes

07

Usando os fatores
motivadores x higiênicos
para desenvolver
comprometimento maior

08

Sair financeiramente forte
para crescer após a crise

09

Quadrante 2 de Covey
para organização e
otimização da agenda

10

Seu estilo de
gerenciamento x dos
funcionários - diminuição
de conflitos

11

e muito mais....12



Curso para
Colaboradores

on-line
Treine sua equipe com um curso
preparado para a superação dos

conflitos, melhora da
performance, como atrair e

manter clientes.
Tudo aquilo que você precisa

ensinar e não sabe como.
Os maiores e melhores centros

veterinários de todo o Brasil
contam com treinamentos.

Faça sua equipe chegar lá,
através de um curso inovador.

O colaborador pode fazer de seu
próprio celular ou computador.

 



Conteúdo do Curso para
Colaboradores On-line

Conflitos internos01

Espírito de equipe02

Liderança
Gerenciamento

03

MBTI - indicador de
personalidade

04

Clientes (criando
experiência positiva)

05

Mudança de hábitos
(quebrando a rotina)

06



Conteúdo do Curso para
Colaboradores On-line

Atendimento de
excelência ao cliente

07

Feedback08

Visão e valores 09

Importância do
colaborador dentro da
empresa;

10

Comportamentos
automáticos

11

e muito mais....12



Vamos equilibrar
os pilares da sua
empresa para

diminuir o impacto
financeiro e
emocional

Você precisa saber o que cortar

nesse momento; como lidar com a

equipe, com a pressão e ansiedade,

como agir diante do seu perfil de

líder, como aumentar seu auto-

controle.  Isso tornará mais

objetivas suas tomadas de decisões.



Tudo com
metodologia e
com 30 anos
de experiência

Você, mais seguro, pode conduzir sua

equipe para superar os receios.

Você terá técnicas de reter e atrais novos

clientes de maneira audaciosa, sem ferir a

ética, fundamental para manter a

operação viável.



A motivação e
direcionamento de sua
equipe depende de
seu comando e você
deve estar seguro para
tomar as melhores
decisões

Muitas informações e direcionamento

prático para você conduzir sua equipe,

manter e até mesmo aumentar a

performance para compensar uma

possível redução do número de

colaboradores na empresa.

O que dizer? Quando dizer?

O que nunca dizer?



Mentoria on-line de 3 meses* com

Prof. Gioso
*Aulas semanais

R$ 990,00 ou 3x de R$ 330,00
 

 

 

 

Veja a oportunidade de superar essa
situação com mais tranquilidade

https://pag.ae/7VV6Lb7zo


Curso para Colaboradores
12 parcelas de R$ 550,00* reais mensais, com duração de pelo

menos 12 meses. 
Você ganha 03 meses de carência para começar a pagar.

*Valor por empresa com até 10 colaboradores 
(para mais funcionários, há um leve acréscimo)

 
 

 

 

Saia fortalecido desde período e o
melhor: junto com sua equipe!

http://pag.ae/7VViXR4TN


Seja parte de um grupo
que vai vencer !

 

 
 

Combo: Mentoria online +
Colaboradores online

 
Você paga apenas R$ 587,50 mês por 12 meses

e tem os 2 cursos.
 

São apenas R$ 37,50 a mais na parcela do Curso de
Colaboradores online.

  



Você é o técnico do
seu time e deve

preparar-se.
A equipe deve ser
bem treinada para
aplicar o que você

determinar.
Um não cresce sem

o outro.

MENTORIA

Grupo de
empresários que

estão com as
mesmas questões e

precisam trocar
informações e ser

orientados por quem
sabe o que fazer.

CURSO PARA
COLABORADORES

ON-LINE

Seu time preparado,
engajado para os

melhores resultados.
Troca de experiências

com outras empresas de
sucesso.



Entre em contato
agora com nossa

equipe!

Priscila Hamer: hamer@gioso.com.br 
(11) 99402-6962 WhatsApp

 
 Rita de Cássia: rita@gioso.com.br

 (11) 97272-9847 WhatsApp
 

 Ivani Barreto: ivani@newimage.com.br 
(11) 97300-3507 WhatsApp


