
Descubra como usar o Lightning para ampliar as vendas.
Saiba usar todo o potencial do Lightning para ajudar sua equipe a vender 
de forma mais rápida e inteligente. Um especialista do Salesforce fará uma 
apresentação dos principais recursos para você e mostrará como eles se aplicam 
a seus processos comerciais. Você também conhecerá práticas recomendadas e 
recursos disponíveis para ajudá-lo a usar o Lightning com eficácia.

O ele pode fazer para você
•  Compreensão dos principais recursos do Sales Cloud Lightning

•  Obter insights e recursos valiosos para começar a usar o Sales Cloud Lightning

Como ele funciona
Um especialista certificado fará uma reunião com você para realizar este 
compromisso, entregue remotamente (2 horas):

Orientação e preparação

•  Uma visão geral das características do Sales Cloud Lightning e 
demonstração dos principais recursos

•  Analisar processos e objetivos relacionados ao cliente

•  Contar histórias de clientes do Lightning

•  Analisar as recomendações e recursos para começar a usar o Lightning

Resultados

•  O cliente entende as principais características do Lightning e como eles se 
aplicam a sua empresa

•  O cliente entende os principais recursos que podem ser configurados de 
acordo com seus processos comerciais

•  O cliente entende as práticas recomendadas e sabe onde encontrar 
recursos para sua Jornada do Lightning

Arte do possível do Sales Cloud Lightning
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OBJETIVO

Ajudar os clientes a aproveitarem a 
Experiência do Sales Cloud Lightning

USUÁRIO ALVO

Você quer uma visão geral do Sales 
Cloud Lightning, seus recursos e 
características mais recentes.

PRÉ-REQUISITOS

•  Deseja utilizar os recursos mais 
recentes do Sales Cloud Lightning 
com seus representantes de vendas

•  A ativação do Lightning não é 
necessária

•  Um líder de negócios, 
administração ou vendas engajado 
e comprometido com a sessão e o 
resultado

Entre em contato com seu 
executivo de conta ou equipe de 
sucesso do cliente (CSG) hoje! 
Saiba como podemos ajudar você a 
acelerar o seu sucesso com CRM.
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