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INTRODUÇÃO: KIT DE BOAS VINDAS DO NOVO ASSOCIADO 

 

Recursos para iniciar como um organizador profissional ou consultor de produtividade 

 

Como parte dos recursos NAPO, você tem acesso a: 

- Checklists do Novo Associado NAPO que delineam ações para você compreender seus 

benefícions NAPO e se engajar como um associado. 

- Formulário NAPO de Acompanhamento de Clientes que está disponível para você em 

formato de planilha Excel, pode ser usado para manter registro das horas trabalhadas, 

interações com o cliente, vendas realizadas e milhagem. Esta planilha irá te dar uma visão 

rápida de quantas horas você trabalha por mês, com quais clientes você trabalha com mais 

frequência a quais as maiores fontes de indicações de clientes. O Formulário de 

Acompanhamento de Clientes poderá ser editado para adicionar colunas para informações 

adicionais, tais como tipo de trabalho realizado, contato do cliente etc. 

- Modelo de Fatura NAPO, fornecida em Microsoft Word Document, te dá um modelo de 

fatura simples e editável e permite que você insira sua logomarca e adicione as informações 

da sua empresa facilmente. 

- Formulário de Levantamento NAPO te dá uma série de perguntas básicas que você 

poderá usar quando estiver iniciando um trabalho com um novo cliente. Todos os campos 

podem ser modificados para se adaptar as necessidades do seu negócio. 

- Modelo de Acordo de Prestação de Serviços NAPO te oferece um esboço das suas 

expectativas para com o seu cliente, bem como o que o seu cliente pode esperar de você. 

Com um espaço para a assinatura e a habilidade de editar o texto, incluindo ou removendo 

termos do acordo, este modelo é um excelente ponto de partida para a customização do seu 

próprio Acordo de Prestação de Serviços. 

- Planilha de Contas e Despesas de Negócios NAPO te oferece a habilidade de calcular 

suas despesas, detalhadas em categorias, seja para fins de prestação de impostos ou para 

que você possa criar e aderir a um orçamento sólido para o seu negócio. 

 

Por favor lembre-se que estes documentos são para uso exclusivo dos membros NAPO e que como 

propriedade intelectual da NAPO, podem ser modificado para uso individual, mas cujos direitos 

autorais permanecem como propriedade NAPO. 

 


