Você quer ter sua equipe motivada,mais
produtiva, focada, comprometida e

entregando mais resultados, de graça?

Sim! Vamos fazer isso degraça!
Parece muito bom não é mesmo? E na realidade é!
Já fizemos isso com mais de 1.400 empresas.

Entre elas as maiores do Brasil, além de pequenas
e médias também.

“Olá, sou Cristina, proprietária da empresa Emagrecentro. Levei a palestra da Polozi para minha equipe e
clientes. A auto estima de todos foi muito elevada. Nós mudamos todo nosso relacionamento e nossas
atividades. E o feedback de vendas é ótimo, em uma semana nós aumentamos o faturamento em 20%.
Então é muito válido. Parabéns a Polozi pela iniciativa.”
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Você tem alguns destes problemas na sua empresa?
Colaboradores desmotivados e que só reclamam.
Não se atualizam, não fazem cursos e por isso também não inovam e trazem soluções
inteligentes. Não se importam com os custos da empresa e fazem desperdícios de materiais e
de tempo.
Falta de comunicação entre os setores e os colaboradores (ruído na
comunicação). Falta de organização nas rotinas diárias.
Conformismo ou ociosidade dos funcionários, ao invés de irem além, fazem apenas o que são
mandados.
Falta de comprometimento e baixa produtividade.

Falta de disciplina, não cumprem o horário direito
Problema de relacionamentos entre gestores e liderados.

Sabe quantos R$ esses problemasestão
custando para sua empresa?
17,8%

“Uma pesquisa realizada pela Revista Exame com 6.000
empresas no Brasil, identificou que 65% delas
sofrem com baixa produtividade da equipe e que
ocasionam uma redução de 17,8% do seu lucro
anual.”

Quanto sua empresa está deixando de lucrar porano?
Faça as contas!
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E qual é a solução?
A solução é desenvolver e motivar seus colaboradores
consistentemente através de treinamentos de palestras!
Agora... E Se Você Pudesse Fazer Isso de Graça?

“Olá, sou o Rodrigo César, sou gestor de RH da empresa AC Torres Negócios Imobiliários, fui eu mesmo
quem agendou a palestra para o grupo de empresas. A palestra motivou a todos e mudou a percepção de
como agir na vida perante a várias situações que enfrentamos no dia a dia. A maneira de olhar para os
problemas, entender e vislumbrar um futuro melhor. A palestra trouxe mudanças internas, fazendo entender
que temos que fazer nossa parte todos os dias. Então pra gente mudou, sim, muitas coisas, melhorou nossa
forma de agir, nossa comunicação dentro da empresa.”

Não investir em palestras e treinamentos
está custando muito caro para sua empresa!

Você investe em treinamentos
pra motivar, aumentar a
produtividade, eliminar
reclamações e problemas de
comunicação?

Qual foi a últimapalestra
que você levou

Será que seus colaboradores
estão sentindo

até a sua empresa?

que a empresa
investe no crescimento

e desenvolvimentos deles?

E você ainda fará isso
sem custo algum
para a empresa!
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A Polozi pode te ajudar com essa
missão de desenvolver e motivarseus
colaboradores! E eu tenho frisado
muito, podemos fazer isso degraça.
Mas antes disso... Quem somos?
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Quem é a Polozi?
A maior empresa de treinamentos e
palestras in-company do Brasil.
• 1.500 empresas aproximadamente
já receberam as nossas palestras.
• Mais de 400 mil pessoas já
participaram das nossas palestras
presenciais nos últimos 4 anos.

“Olá, sou Kallize Gomes, sou Analista de Departamento Pessoal na empresa Office Assessoria Contábil. A Polozi não tem a
dimensão da importância que tiveram aqui. Dinâmica super interessante, domínio e segurança total do assunto e foi isso que
cativou a todos. A harmonia no ambiente estava abalada e melhorou muito, porque após as explicações os colaboradores
passaram a entender o fundamento de cada atitude e a transformação foi evidente. Hoje nossos corações transborda de
gratidão! Vocês são demais, eu recomendo para todos que conheço.”
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Quem é a Polozi?
978.146 curtidas
1.106.044 seguidores

180.000 seguidores

Uma das palestras mais assistidas doYouTube:

154.422 inscritos
5.400.000 visualizações
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Quem é a Polozi?

Realizamos o maior Seminário de
Inteligência Emocional do mundocom

4.609 pessoas!
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Algumas empresas que já receberam as Palestras daPolozi
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Vamos gerar resultados para suaempresa
através da nossa palestra gratuita de:

Inteligência
Emocional
“Olá, sou André, gerente comercial na empresa CEAC. A palestra ministrada pela Polozi foi fantástica, no dia mesmo já notamos
a expressão diferente dos colaboradores. A questão do acreditar para realizar. Nós vimos a mudança na postura e no
comportamento geral. Gostaríamos de parabenizar a Polozi e deixar nossa gratidão pela oportunidade de receber essa palestra
fantástica e indico para as empresas que queiram melhores resultados.”
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Conteúdo da Palestra
Padrões comportamentais
• Entender através da neurociência porque alguns profissionais são
produtivos, crescem, batem metas, enquanto outros só reclamam ,
se
fazem de vítimas e não progridem emocionalmente,
financeiramente e na carreira.
Foco
• Identificar como e quando esse padrões comportamentais limitados
foram formados e como mudá-los.
• Como desenvolver comportamentos de superação, motivação,
resiliência, foco, crescimento e inteligência emocional.

Disciplina

Resultados

Comunicação

Entusiasmo

Carreira

Alta Performance

Comunicação de alta performance
Produtividade
• Entender como a comunicação afeta diretamente os nossos comportamentos e resultados.
• Como mudar a comunicação negativa para uma comunicação de produtividade e alta performance.
• Aprender como se comunicar de forma assertiva com pares, gestores, clientes e liderados.

Autorresponsabilidade
• Entender que cada colaborador é responsável pelos seus resultados e eliminar vitimização, reclamação e ficar
colocando a culpa nos outros ou fatores externos.
• Aprender a assumir a responsabilidade por novas metas, projetos e oportunidades de crescimento
para que consequentemente a empresa aumente seus resultados.
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Resultados da Palestra para suaempresa

Colaboradores
• Motivados e Proativos.
• Sem reclamar e ficar colocando a culpa nos outros.
• Acreditando mais em si mesmos e buscando realizações
maiores.
• Relacionando-se melhor com outros colaboradores.
• Focados na solução e não no problema.
• Entendendo que cada um tem a vida e salário que merece.
• Mais felizes e entusiasmados.
• Com uma mente saudável, positiva e criativa.
• Mais produtivos e entregando mais resultado.

Empresa
• Melhora de clima
organizacional.
• Diminuição do absenteísmo.
• Mais produtividade.
• Diminuição do turnover.
• Menos reclamações.
• Melhora na comunicação
interna e com os clientes.
• Mais resultados.
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” Mas

será que esta palestra
gratuita dá resultado?”

“Olá, sou Sheila, colaboradora da empresa AESCAR. Tivemos o prazer de receber a palestra da Polozi. Excelente linguagem, didática e conteúdo
relevante. O conteúdo contribuiu muito com o crescimento pessoal e profissional, muito motivadora. Hoje sabemos que somos capazes e
podemos ir além. Gratidão a Polozi, por dividir o conhecimento conosco.”

“Olá, sou o Jefferson, coordenador de frota da Empresa Conlog (filial Paulínia). Quero dizer que após a palestra da equipe Polozi, os
colaboradores estão mais prestativos e otimistas com tarefas que até então eram consideradas complexas. O clima está mais amigável e
cooperativo entre todas as áreas. “

“Olá, sou Celinha Munhóz, cabeleireira da Estética Avançada Anney Beauty. Depois da Palestra da Polozi nosso ambiente de trabalho mudou muito,
foi um divisor de águas. Essa transformação atingiu até mesmo quem não participou, como clientes e fornecedores. Aqui somos em 20 colaborados
e 10 desses foram na Imersão Vida Plena. Falo por mim, agora sou outra pessoa. A visão é outra. Recomendo a todos.“

Olá, sou Roneiri, Analista de Administração na empresa PQS - Alpek. Depois da palestra da Polozi, percebi que minha motivação junto com
meus colegas aumentou, como se tivéssemos percebido como fazer diferente, para alcançar os objetivos profissionais e pessoais. Muitos me
relataram atitudes e comportamentos que os bloqueava de atingir melhores resultados. Na vida pessoal, também tivemos impactos em
diversas áreas.
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Se vocês são tão bonsassim,
por que essa palestra é degraça?

Porque a Polozi tem uma
estratégia de negócios inteligente
ganha-ganha. A sua empresa
ganha e a Polozi ganhatambém!

Você motiva e treina seus
colaboradores gratuitamente já
gerando resultados imediatos
para sua empresa e no final a
gente apresenta uma
oportunidade para eles
continuarem se desenvolvendo.

Ou seja, além da palestra, osseus
colaboradores investirão do
próprio bolso no nosso
treinamento sem custo algum
para a empresa e depois eles
ainda trarão mais resultado para
você com o desenvolvimento
pessoal deles.
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Investimento e requisitos para a palestra
Palestra gratuita
Paralisação dos colaboradores por 2 horas
Local para projeção
A palestra precisa ter no mínimo 20 participantes
Ciência de que um curso será oferecido ao final
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Palestrante

A Polozi possui os melhores e mais capacitados palestrantes do Brasil, treinados diretamente
pelo Polozi, além de dezenas de cursos nacionais e internacionais.

Trainer Flávio Freitas
Palestrante de Inteligência Emocional, Master Trainer,
Formação em Coaching, Oratória, Vendas,
Gestor de tráfego e Marketing Digital
Empresário e Empreendedor.
www.flaviofreitas.com.br

(16) 99288 9343
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Agende a Palestra da Polozi Na Sua Empresa Agora!
A Polozi atende mais de 300 empresas por
mês em todo o Brasil e por isso a fila de
espera para conseguir a nossa palestra
pode chegar até 6 meses. Solicite uma
agenda o quanto antes, por favor!
Para agendar a palestra agora, envie um
WhatsApp para o número abaixo.

(16) 99288 9343

Quer acelerar ainda mais seusresultados?
No final da palestra será apresentada uma oportunidade para os
colaboradores da sua empresa participarem do Seminário de Inteligência
Emocional. Ou fazer um curso de Formação Profissional em Coaching on line

Está oportunidade é opcional para o colaborador, ele decide se quer investir no
próprio crescimento ou não.
Agora, se a empresa oferecer a opção de pagar para o colaborador e depois fazer o
desconto parcelado na folha de pagamento, as chances dele investir no próprio
crescimento será muito maior, pois o grande limitador para a pessoa não fazer o
Seminário é não ter cartão de crédito. Então a empresa investe, desconta em folha,
o funcionário fica feliz pelo benefício, faz o curso potencializando e trazendo maiores
resultados para a empresa e sem que a mesma precise gastar nada com isso.
Muito interessante concorda? O palestrante da Polozi irá te apresentar essa
possibilidade assim que vocês estiverem em contato.
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