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ESTÁ PRONTO
PARA O FUTURO?



Quem
somos
Nós somos a Like! Uma empresa de pessoas, para 
pessoas!

O nosso desejo é poder fazer do mundo um lugar 
melhor, partindo da tecnologia e do marketing digital! 
Criar uma experiência única para a sua empresa e levar 
ela para um nível mais alto!

O método que utilizamos para isso é o que nos 
diferencia dos outros! A nossa prioridade é alcançar 
resultados positivos através dos melhores 
investimentos, priorizando a qualidade de vida para 
cada um de nossos clientes e parceiros.



Somos especialistas
Além do nosso CRM em nuvem, somos especialistas 
em outros serviços no digital! Entre eles estão o 
Marketing e o Tráfego Pago, que é focado em leads 
lucrativos!

Com mais de 10 anos de história e dedicação, 
aprendemos muito! E com isso podemos lhe ajudar a 
alcançar resultados ainda maiores, como mais de 100 
empresas em todo o país.



Estamos presentes em
mais de 20 estados



Conheça nosso trabalho
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Alguns depoimentos



+50
clientes ativos

+2bi
em vendas de clientes

+200mil
gerenciados em tráfego pago

+80mil
leads mensais

+2500
usuários ativos

+3000
websites feitos



O QUE É O
CRM CONSLIKE?



Um CRM (Customer Relationship Management) é, 
basicamente, uma plataforma de gerenciamento 
de relações com o cliente. 

Tá, mas qual é o diferencial do CRM Conslike?

A nossa diferença está em você gerenciar muito 
mais do que apenas as relações com seus 
clientes. No CRM Conslike você vai além! 

Você pode organizar toda a sua equipe com 
permissões e acessos, facilitando o processo de 
venda e a organização. 



SISTEMA DE GESTÃO COMPLETA
PARA A SUA EMPRESA, GANHE
TEMPO E CONTROLE PARA
VENDER AINDA MAIS.



Vendas organizadas
Com o preenchimento completo dos dados do cliente, a 
venda acaba ficando mais fácil, já que você tem todos os 

dados centralizados!

Organizar contratos e vendas fica muito mais fácil!

Relatórios
Quer saber como estão sendo suas vendas? Com os 
relatórios você tem acesso aos gráficos de vendas, as 
vendas, ao ranking de vendedores, as metas e ao 

histórico de pagamentos!

Informações rápidas e completas para você!

Simulações
Tendo o CRM Conslike integrado ao simulador do seu 
site, você consegue gerenciar e organizar todos os leads 

que chegam por ele!

Sem contar que por meio das simulações, você 
consegue ter uma melhor noção de onde investir no 

marketing!



Agenda
Agendas on-line para tornar o seu dia ainda mais 

organizado. 

Não perca tempo com o planejamento e se dedique ao 
que realmente importa em apenas alguns cliques. Assim 
você está sempre por dentro de todos os seus 

compromissos e prospectos.

Funil de vendas
Decida como será o seu funil ideal. 

O funil de vendas é um modelo estratégico separado por 
estágios, estruturando de forma visual toda a jornada de 

venda de um cliente em potencial.

Suporte Rápido
O suporte ao cliente é uma operação de atendimento ao 
consumidor, normalmente utilizada para tirar dúvidas, 

lidar com reclamações ou sugestões de melhoria.



Gestão
Além dos relatórios, você tem acesso aos dados dos 
seus vendedores! Acompanhar vendas e negociações é 

muito fácil!

Sem contar que você tem controle de comissões e 
pagamentos! 

Administração
Com o acesso principal da sua empresa, é você quem 

decide acessos, configurações e comissões!

Dessa forma, consegue organizar a sua equipe da forma 
que for melhor para você!

Backup
Com o sistema funcionando em nuvem, a sua segurança 
está garantida! Com backups constantes e segurança 
reforçada, você não precisa se preocupar com perder 

dados!

O acesso pode ser feito com login e senha em qualquer 
máquina conectada à internet!



Nosso CRM Conslike é o mais completo para 
corretores de consórcios. Com mais de mil usuários 
ativos, nosso sistema vai lhe auxiliar a gerenciar seu 
website, clientes, comissões, vendedores, agenda e 
muito mais. 

- Configurações para forma de comissão
- Fluxo de caixa
- Funcionalidades do CRM
- Funil
- Gerenciador
- Gerenciador de Administradoras
- Gerenciador de Clientes
- Gerenciador de Pagamentos
- Gerenciador de Simulações
- Gerenciador de Usuários
- Gerenciamento de Agenda
- Gerenciamento de Clientes Ativos e Inativos
- Gerenciamento de Comissões
- Gerenciamento de Contempladas
- Gerenciamento de Galeria
- Gerenciamento de Imagens
- Gerenciamento de Notícias
- Gerenciamento de Planos
- Gerenciamento de SEO
- Gerenciamento de Vendas
- Gerenciamento do Website

PERFEITO PARA O
CONSÓRCIO



E TEM MAIS!



E-MAIL MARKETING
O e-mail marketing ou publicidade por correio eletrónico 
é a utilização do e-mail como ferramenta de marketing 
direto, respeitando normas e procedimentos 
pré-definidos, analisando e proporcionando retorno 

através da utilização do seu próprio funil de vendas.



CURSOS E CONTEÚDOS
Além de toda a facilidade que o CRM proporciona no seu 
negócio,você encontra conteúdos que vão te ajudar nas 
vendas e na hora de fazer anúncios!

Conteúdos exclusivos para usuários do CRM Conslike, 
você consegue mais! São inúmeras técnicas e 
estratégias de vendas para você melhorar ainda mais o 
seu trabalho!

- Princípios básicos do Marketing
- Como iniciar no Marketinng
- Qual o Melhor Investimento
- Como captar leads
- Como investir de forma correta



AULAS GRAVADAS
Além de toda a facilidade que o CRM proporciona no seu 
negócio,você encontra aulas e cursos que vão lhe ajudar 
a encontrar os leads lucrativos para você realizar as 

melhores vendas com os melhores anúncios.

Com conteúdos exclusivos para usuários do CRM 
Conslike, você consegue mais! São inúmeras técnicas e 
estratégias de vendas para você melhorar ainda mais o 

seu trabalho!



SUPORTE
Está tendo dificuldade com alguma coisa no Conslike? 

Temos uma aba de suporte para te ajudar!

Lá você encontra vídeos tutoriais feitos para resolver 
qualquer dúvida sua! Não conseguiu resolver seu 

problema? Chama no WhatsApp!

Atender você é nossa prioridade!



VAMOS
COMEÇAR?



INFORMAÇÕES DE
CONTRATAÇÃO



O nosso CRM é um sistema em núvem  que você 
compra uma licença de utilização, mais os  

serviços de assinatura por usuário ativo.

Na ativação do contrato, será liberado o acesso 
exclusivo ao seu ambiente em no máximo 7 dias.

Os valores podem variar de acordo com a 
disponibilidade e os descontos cedidos! ;) 



VALORES POR
USUÁRIOS

R$ 0,00 usuário/mensal
até usuários2

até usuários10
R$ 25,00 usuário/mensal

até usuários50
R$ 22,90 usuário/mensal

até usuários100
R$ 20,90 usuário/mensal

mais de usuários100
R$ 18,90 usuário/mensal



FORMAS DE
PAGAMENTO

À vista
5% de desconto
via PIX ou transferência

Por boleto
até 3x

sem acréscimos

Por cartão
até 10x


