
Dificuldades em se comunicar? Descubra os 5
segredos e mude de vida

Aprenda a se comunicar e conquiste tudo que sempre sonhou

“Liderança é confiança. E confiança se constrói com
comunicação”

Você tem projetos ambiciosos e objetivos concretos, mas encontra dificuldade na
hora de falar aquilo que quer para as outras pessoas?

Tem muito conhecimento, está bem preparado, mas o problema é que ninguém
parece ouvir você?

Muitas pessoas capazes, inteligentes, determinadas e fortes encontram problemas
na hora de comunicar aquilo que precisam e desejam

“Quando falta comunicação, sobram problemas”

Talvez você esteja escolhendo o momento errado para discutir assuntos relevantes.

Ou talvez você passe muito tempo pensando naquilo que vai falar e esquece de
planejar de que forma vai falar.

Quer desenvolver a autoconfiança, se sentir seguro e saber escolher o momento
certo para se comunicar?

Já pensou em ouvir o silêncio das pessoas, porque elas estão ansiosas para saber
o que você tem a dizer?

“Quando melhoramos nossa comunicação, melhoramos
nossos resultados”



Para que isso aconteça, você precisa dominar a arte da comunicação.

Você acha que ser claro, assertivo e objetivo na hora de falar aquilo que quer é
questão de talento? Se enganou: basta aplicar algumas técnicas simples.

E para te ajudar a atingir todo o seu potencial, temos um
presente para você:

Baixe ebook: Os 5 segredos da comunicação

Torne-se hoje a melhor versão de si mesmo!

FAÇA AGORA MESMO O DOWNLOAD DO

E-BOOK Com este livro você vai aprender a:

● Desenvolver uma atitude determinada e segura
● Saber qual é o melhor momento para falar e ser ouvido
● Conquistar a atenção e a admiração das pessoas
● Expor suas ideias com clareza e segurança
● Convencer e encantar as pessoas

Benefícios do Ebook:

● Se comportar como alguém que tem algo importante a dizer
● Escolher a forma certa de falar de acordo com cada situação
● Falar de um jeito que prenda a atenção das pessoas
● Ser claro, objetivo e assertivo na hora de se comunicar
● Saber ouvir e argumentar durante uma conversa

Quem eu sou:

Meu nome é J. Fernandes, sou especialista na área de comunicação.
Ao longo da minha carreira, percebi que muitas pessoas brilhantes, capazes e



determinadas demoravam a ter sucesso porque tinham dificuldade de se comunicar
de forma adequada.
Pensando nisso, desenvolvi um método para ajudar a todos na hora de
comunicar seus objetivos de forma eficiente e eficaz.
Com este método especial cada vez mais pessoas vão poder dizer aquilo que
pensam de forma clara, assertiva e objetiva.
Se você tem interesse em desenvolver uma boa comunicação que vai mudar a sua
vida e lhe trazer muitas oportunidades…
Baixe o e-book agora e conheça o meu método.

Depoimentos:

“Eu nunca tive problemas de timidez, mas ninguém nunca parava para me ouvir
porque eu escolhia sempre o momento errado de falar. Com o J. Fernandes, aprendi
a esperar o momento certo para dizer o que penso e a causar impacto com uma boa
comunicação.”
Michael, 24 anos

“Eu sabia que era a pessoa mais indicada para o cargo de supervisora na empresa
onde trabalho, mas foi só depois de aprender a me comunicar corretamente com o
J. Fernandes que meu chefe me levou a sério. Fui promovida há 3 meses!” - -
Heloísa, 32 anos

“Eu perdia o sono antes de ter que fazer uma apresentação no trabalho, mas depois
de ler o livro do J. Fernandes, consigo falar sobre qualquer assunto com calma e
tranquilidade.”
Arthur, 39 anos


