DAVID PORTES

Temas da palestra: atendimento ao cliente, cases de sucesso, competitividade, criatividade e
inovação, empreendedorismo, gestão de pessoas, liderança, marketing e comunicação,
motivação, superação, trabalho em equipe, vendas, varejo.
David Porte é conhecido mundialmente como o melhor palestrante de motivação,
marketing, empreendedorismo, criatividade e vendas com mais de 1.500 palestras realizadas,
sendo inclusive citado por Philip Kotler.
Em suas palestras, David, utiliza-se do método chamado Poder e Clareza, para incentivar as
pessoas a enfrentarem suas limitações pessoais e profissionais, mostrando que é possível superálas com atitude e perseverança.
Após iniciar sua trajetória em 1986 vendendo doces em uma barraquinha no Centro do Rio,
o ex-camelô inovou e logo, suas ações pioneiras de Street marketing o credenciou no ano de 2000,
a ser convidado para ministrar a sua primeira palestra no 12º Fórum de Marketing Industrial a
convite do Drº José Carlos Teixeira.
Assuntos abordados em sua palestra:






Como criar diferenciais para aumentar as vendas da sua empresa
Como conquistar e manter clientes através do marketing boca a boca
Como criar estratégias de sucesso para sua empresa
Desenvolver atitudes vencedoras na vida e nos negócios
Despertar o entusiasmos através da imersão de conhecimento por meio da sua
historia de vida.
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Livros
David: Uma Lição de Vida e de Marketing - Quem começaria um
negócio lucrativo com apenas R$ 12,00? Um camelô carioca começou e, muito
mais do que isso, tornou - se famoso e milionário. A biografia de David de
Mendonça Portes revela a vida e o segredos do famoso camelô que, após ser
matéria de diversos programas de televisão e publicações de grande
circulação, escreveu um livro para os negócios e para o coração.

Segredo do Sucesso: 60 Dicas do Homem Que Transformou 12
Reais Em Milhões - Depois de mais 100 mil exemplares da sua biografia, David
Portes decidiu dividir com seus leitores o segredo do seu sucesso. Com dicas
práticas sobre foco, empreendedorismo, liderança e organização, David
ensina os caminhos que fizeram um comerciante ambulante se tornar
milionário, citado até por Philip Kotler como sinônimo de inovação.
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