Assunto: Evento para aumentar as vendas
Prezado <Insira o nome do gerente ou responsável>,
Trabalhar na <insira o nome da empresa> tem sido uma grande oportunidade de me desenvolver
todos os dias, e de compartilhar com os colegas as estratégias que venho aprendendo e que vão nos
ajudar a chegar mais longe. Isso me motiva muito!
Estive pesquisando sobre eventos que podem nos ajudar a alavancar as vendas e entender como
podemos usar a internet de um jeito eficiente, para atrair as pessoas certas e melhorar nossos
resultados.
E por isso, gostaria de pedir a sua permissão para participar do Academia 360 na Prática, um evento
completamente prático realizado pela Eduzz, uma empresa de Sorocaba que ajuda empresas a terem
ótimos resultados com ajuda de técnicas que nós mesmos podemos utilizar aqui na <nome da
empresa>, com ajuda da internet.
O Workshop é uma excelente oportunidade de aprender como criar um funil de vendas de forma
profissional e trazer mais vendas para a <nome da empresa>. A programação consiste em 3 horas de
conteúdo, onde será ensinado o passo a passo para a criação de um funil eficiente de produtos
digitais, qual o conteúdo mais adequado para cada etapa do funil, vou aprender a identificar o melhor
tipo de conteúdo para essas etapas e sair do treinamento com um modelo já pronto para nós
aplicarmos aqui na empresa. Começa às 19h, o que eu achei ótimo, porque consigo ir depois do
expediente sem prejudicar as minhas tarefas.
Acredito que seja uma chance única para eu aprender sobre o que dá certo usando o marketing digital
e o que pode ser aplicado rápido, para começarmos a ver resultados imediatamente, além de uma
excelente oportunidade de fazer network com possíveis parceiros e clientes.
Abaixo segue os custos da minha possível participação no Academia 360 na Prática:
Transporte: R$ xxx
Inscrição no Evento: R$ 297
Total: R$ xxx
Este é o site com todas as informações: https://academia360.eduzz.com/napratica
Depois do evento, eu me disponho a compartilhar com toda a equipe o que aprendi e aplicar na
empresa as principais estratégias que foram apresentadas, bem como possíveis melhorias que
possam nos ajudar a crescer, trazendo mais clientes e aumentando o nosso faturamento.
Desde já agradeço a oportunidade de contribuir com o crescimento da <insira o nome da empresa> e
me coloco à disposição.
Atenciosamente,
<seu nome>

