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Palestras personalizadas
de alto impacto para a
sua empresa vender mais

Cansado de perder vendas ?
Dificuldades em motivar e engajar sua equipe comercial ?

Conheça o palestrante que tem transformado pessoas comuns em 
verdadeiros SAMURAIS em vendas!



PALESTRANTE INTERNACIONAL

SUCESSO NO BRASIL E NO EXTERIOR

RECONHECIDO COMO UM 
DOS MAIORES ESPECIALISTAS 

EM VENDAS DO PAÍS

CRIADOR DA METODOLOGIA 
“OS 8 PASSOS DE OURO EM VENDAS”

AUTOR E COAUTOR DE DIVERSAS 
OBRAS
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MILHARES DE PESSOAS 
JÁ PARTICIPARAM DE 

SUAS PALESTRAS E TREINAMENTOS 
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LIVROS E DVDS
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POR QUE CONTRATAR 
FELIPE COSTA

Palestras adequadas à necessidade de sua empresa.

Programas de treinamento personalizados.

Metodologia própria.

Técnicas objetivas e funcionais.

Material exclusivo.

GARANTIA DE RESULTADOS.

Dinâmica única, 
linguagem simples 

e exemplos práticos e reais. 
Diferenciais que levam os 

contratantes 
a aprovarem em 100% 
os resultados obtidos.
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Felipe Costa é reconhecido como um dos maiores especialistas em atendimento e vendas do
Brasil e um dos profissionais preferidos para treinar e motivar equipes.

Com sua experiência como vendedor, já são MAIS DE 30 ANOS. Líder e empresário, após muitos
estudos e pesquisas, Felipe Costa - O Vendedor Samurai como é conhecido, desenvolveu uma
metodologia de vendas, o MÉTODO SAMURAI DE VENDAS, que já mudou a realidade de milhares
de vendedores e centenas de empresas no Brasil e no exterior, fazendo com que essas empresas
e profissionais conquistassem resultados extraordinários, muitas tendo um aumento de mais de
100% nas vendas.

É autor do livro O VENDEDOR SAMURAI E OS 8 PASSOS DE OURO EM VENDAS, coautor dos livros
VENDAS E ATENDIMENTO e LIDERANÇA ESTRATÉGICA, além de diversos DVDs de treinamento em
atendimento e vendas.

FELIPE COSTA
O VENDEDOR SAMURAI
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ALGUNS
CONTRATANTES
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DEPOIMENTOS

“Sou da DSG Farma de Itaú de Minas, tive a oportunidade de participar da sua palestra, gostaria de agradecer pela excelente e extraordinária palestra. Você
nos mostrou o quanto é importante nossas atitudes no dia a dia! PARABÉNS E SUCESSO! “

Elaine Cristina da Silva – DSG FARMA

"A equipe do Rodoviário Camilo dos Santos gostaria de agradecer o convite para participar do treinamento e registrar que foi muito enriquecedor para todos
nós. O conteúdo e a motivação transmitidos geraram muita reflexão a respeito de nossa atuação e tem rendido muita conversa positiva na equipe. E os
resultados já começam a aparecer."

Gerson Faria – Supervisor DIVCOM - Rodoviário Camilo dos Santos

"Nós agradecemos por mais um encontro tão produtivo e de tanto valor agregado. Em nome do grupo, agradeço os momentos compartilhados."
Iremar R. Pereira - Subway
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ALGUNS TEMAS

PALESTRAS

O Vendedor Samurai e o Segredo do 
Sucesso em Vendas

SAMURAI, o Vendedor de alta 
performance                                     

ATENDIMENTO SAMURAI – Quem atende 
bem, vende muito mais!

TREINAMENTOS

Método Samurai de Vendas

LIDERANÇA SAMURAI, construindo uma 
equipe de Vendas Extraordinária
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CONTATO

PARA INFORMAÇÕES OU SOLICITAR UM ORÇAMENTO, ENTRE EM 

CONTATO COM A EQUIPE SAMURAI

TELEFONE: (22) 2040-0656

CELULAR:    (22) 98843-9934

WHATSAPP: (22) 98125-0580

E-MAIL: contato@vendedorsamurai.com.br
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