QUAL A HORA CERTA PARA
INVESTIR EM CANAIS?
O passo a passo abaixo vai ajudar a identificar qual é o
momento correto para estruturar e implementar o modelo de
canais e os alertas de cada etapa.

Seu produto possui uma
versão estável?

Não

Sim

Mudanças frequentes no seu produto,
seja para adicionar funcionalidades ou
resolver bugs impactam em gasto de
tempo para treinamento. Espere até que
exista uma versão estável para
minimizar o retrabalho.

Não

Seus clientes trabalham
com prestadores de serviço
que podem tirar vantagem
da sua solução?

Sim

Você possui um modelo
de vendas definido?

Se você não sabe como
vender seu produto,
como pretende ensinar
alguém a fazê-lo?
Aprenda primeiro.

Não
Sim
Não
Considera efetivo?
Espero que os
canais me ajudem
com isso..

Sim

Você está disposto a esperar
1 ano para ter resultados
expressivos?

Sim, acredito em
estratégias de longo
prazo!

Programas de canais não é
algo simples que você deva
se apressar para colher
resultados. Leva tempo para
alinhar todos os stakeholders.
Prepare-se para investir
tempo antes de ter retorno.

Parece muito
tempo….

O que você conhece sobre o seus
potenciais parceiros?

Nossas prioridades
parecem similares..

Errado. Se sua prioridade não é
manter o negócio deu seu parceiro,
então elas não as mesmas. Busque
pontos em comum relacionados ao
seu público alvo.

Eles atendem nosso mercado
alvo e tem um modelo de
negócios complementar onde
nosso produto pode auxiliá-los
a atingirem suas metas

Eles podem me
gerar demanda a
curto prazo…

Qual a percepção das lideranças de outras
áreas sobre o programa de canais?

Quando os resultados
começarem a aparecer eu
mostro os detalhes..

O lançamento de um programa de
canais não é um esforço isolado. Pode
ter impacto e requerem suporte de
diversas áreas. As lideranças precisam
estar cientes do que é realmente
necessário estarem empenhados em
um alinhamento multifuncional.
Garanta uma adesão antes de iniciar o
projeto.

Gostam da ideia desde
que não gere demandas
extras para suas
equipes

Eles tem consciência dos
riscos e vantagens e
entendem que o
comprometimento de outras
áreas além de vendas é crucial
para o sucesso.

Agende sua conversa
com um consultor!

Quer entender como
canais podem alavancar
os resultados da sua
empresa?

Fale com
especialistas!

pluralsales.com.br

