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Rodrigo Noll
Um dos maiores especialistas 
em Vendas, Marketing de 
Indicação e Relacionamento 
com o Cliente do país.
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Rodrigo Noll
É um dos maiores especialista
em vendas, marketing de 
indicação e relacionamento com 
cliente do país. É autor de um dos 
maiores cases de vendas por 
Indicação do Brasil.

AAtualmente Rodrigo Noll é Head 
of Growth da Dotz e consultor de 
Marketing Digital e já gerou mais 
de R$ 20 Milhões de receita 
recorrente de seus projetos – 
cases que também compartilha 
em suas palestras e treinamentos.

Amante de aventuras 
(aquelas que tem risco 
mesmo) e crossfitter 
amador, decidiu mudar 
a sua vida após voltar 
de um trekking de 15 
dias ao Acampamento 
Base do Everest, que Base do Everest, que 
fica a 5335m de altura, 
após caminhar 10h por 
dia em temperaturas 
de até -20C.

É frequentemente convidado para 
palestrar em eventos empresariais 
para fomentar novas oportunidades 
de vendas, aquisição de clientes e 
crescimento exponencial de 
empresas dos mais variados 
segmentos.

RRodrigo Noll tem especialização em 
Estratégia Empresarial pela Harvard 
University, em Empreendedorismo 
na Babson College em Boston, 
eleita a melhor universidade da área 
nos EUA e em Big Data 
Management pela Johns Hopkins 
UniUniversity (Baltimore, USA). 
Graduado em Administração de 
Empresas pela ESPM Sul.
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Nessa palestra
eu darei 3 bônus 
para você colocar 
na prática na sua 
empresa!
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Método Vendas 
por Indicação
resumido;

Vendas por 
Indicação Canvas;

CheckliChecklist de 
Lançamento com 
mais de 60 itens.

Quantas vezes você já indicou 
alguém ou foi indicado para 
alguma coisa?

Um pUm produto/serviço, séries no 
Netflix, uma vaga de emprego... 
Várias vezes, certo? Indicar é um 
ato natural do ser humano e quase 
toda empresa já vendeu através 
de uma. Mas, os marqueteiros 
brasileiros simplesmente 
esquecem de usar esquecem de usar a estratégia e 
deixam muito dinheiro na mesa.

A boa notícia: eu vou te ensinar a 
como coletar todo esse dinheiro 
com o “Método Vendas por 
Indicação”, criado por mim, que já 
gerou mais de R$ 20 milhões de 
receita com programas de 
indicação.

Como gerar crescimento 
exponencial usando apenas os 
seus clientes atuais: Conheça o 
Método Vendas por Indicação
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Você também sente que tem ficado 
cada vez mais difícil vender? Os 
custos de marketing e vendas não 
param de subir? Tem dificuldade de 
prever o seu faturamento do mês 
que vem? Marketing e Vendas não 
conseguem se alinhar?

Mesmo Mesmo com toda a complexidade 
do mercado atual, a boa notícia é:

Ainda só existem 4 formas de 
vender mais! E todas elas passam 
pela gestãodo seu Funil de 
Marketing e Vendas! Mas o que é 
Funil de Marketing e Vendas?

Essa é a técnica de gestão que 
comprovadamente fez decolar 
resultados de vendas em milhas
de negócios ao redor do planeta 
inteiro, para qualquer tipo de 
produto, serviço, ticket médio
ou modelo de comercial.

NeNessa palestra você vai aprender
a dominar o seu funil de vendas
e a construir a sua máquina de 
crescimento lucrativa e previsível.

Conheça as Únicas 4 Formas 
de Vender Mais e Decole Suas 
Vendas Hoje.1
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Você também sente que tem ficado 
cada vez mais difícil fechar negócios?
 
EEssa palestra, apresenta de forma 
prática,  as novos métodos de  
relacionar e vender com o novo 
consumidor, ferramentas de 
produtividade e competitividade.

TTambém discute a evolução do 
mindset do profissional de vendas, 
que também é chave para 
concretizar e potencializar negócios
- fator chave para organizações de 
qualquer porte e área de atuação. 

Como Vender para
o Novo Consumidor? 3
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Conheça as Únicas 4 Formas de Vender Mais
e Decole Suas Vendas Hoje;

Produtividade Pessoal – Hacks e Técnicas
para Ganhar Mais Dinheiro;

Marketing de Conteúdo – O Passo a Passo para 
Criar um Canal de Vendas Escalável e Previsível;

CComo Usar Indicação, Boca a Boca,
Defensores para viralizar a sua marca;

Chatbots – O futuro da interação Marcas x 
Consumidores e o fim dos aplicativos;

Métricas e Indicadores para Gestão de Performance 
em Negócios de Assinatura, Recorrência e SaaS.

Outras
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#rdsummit
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Contato

“Mais do que oferecer palestrantes,
a DMT Palestras se preocupa em
recomendar profissionais que
realmente agreguem valor aos
seus eventos e estejam alinhados
com a sua necessidade.

Contato Comercial

     palestras@dmtpalestras.com.br
     SP (11) 3090-0604  |  BH (31) 3785-3931

www.dmtpalestras.com.br


