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“Dóna al teu client sempre quelcom 
més d’allò que espera rebre pel preu 

que ha pagat”.

Cósimo Chiesa | Primera Regla Daurada de la Venda.
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Estem preparats per a vendre i desenvolupar estratègies comer-
cials efectives en un entorn tan competitiu i en crisi com el que 
estem travessant? Quins són els principals errors que dificulten 
la consecució dels nostres objectius empresarials? Com cal fer 

front a uns clients cada cop més exigents, a una compètencia altament 
preparada o a uns venedors poc motivats?

Mitjançant l’anàlisi i la reflexió, Los pecados capitales de la venta enu-
mera els principals errors que es cometen de manera habitual dins l’exer-
cici  diari de la venda i proposa una sèrie de mesures que, aplicant-les 
a la pràctica, facilitaran la feina i els resultats dels comercials. Cósimo 
Chiesa, autor dels èxits d’Empresa Activa Vender es mucho más i Di-
rigir vendedores es mucho más, proporciona una veritable eina de 
gestió comercial fruit de la seva àmplia experiència i coneixement de la 
matèria.

D’una manera amena i didàctica, el lector podrà aprendre de les con-
verses i problemes que se’ls presenten als coneguts protagonistes de la 
història, Pedro, un jove venedor, i Enrique, el seu mentor i àlter ego del 
propi autor.

Què llegir?
Opinions: 
“¡Verdades como 
puños! Si eres 
vendedor, este 
libro contribuirá 
decisivamente a tu 
mejora. Si todavía 
no lo eres, te pondrá 
en camino… (…) 
De imprescindible 
lectura”.
José Antonio Segarra
Profesor del IESE.

“Si tuviéramos que 
definir los textos 
de Cósimo Chiesa, 
su calificativo sería 
que son verdaderas 
palancas de éxito. 
Sus libros, que 
deberíamos llamar 
Manuales, son textos 
directos, potentes y 
claros, verdaderas 
herramientas de 
gestión comercial”. 
Antonio Jiménez
Director General 
de AXA Salud.
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