
Vencer os nossos desafios é fácil! Muitas vezes vestimos nossa
melhor roupa de super humana e negligenciamos alguns sinais.
Acontece com você e comigo. E assim, na quarta feira, passada, dia
da nossa Reunião das Embaixadoras Masters o sintoma do excesso 
 surgiu e vi-me diante da necessidade de cancelar a nossa reunião.
Felizmente, tudo certo, até porque tenho o privilégio de ser
acompanhada por um ótimo Clínico Geral, aqui em Portugal, e uma
família atenta.
Todas temos a tendência de nos negligenciarmos! O corpo apenas
responde e comunica. Vamos, todas, queridas Embaixadoras
olharmo-nos mais atentamente! Combinado?

Termino com esta imagem da nossa reunião com Cecília Naves
(CNA) e Deimuluce Fontes (SENAR) para apresentação do
Programa Empreender Feminino. Quanto mais conhecemos líderes
efetivamente comprometidas mais vemos o quanto estamos na
estrada justa.

Até a nossa próxima reunião global!

 

Nesta semana duas mulheres
protagonistas e extraordinárias
ingressaram no Clube. O que a adesão da
duas tem em comum?
Foram ambas identificadas e convidadas
por nossa Embaixadora TOP Cida Lopes!
Cida tem exercido um protagonismo no
Clube que a faz haver os resultados
correspondentes e o nosso
Reconhecimento em Mérito. 

Agende-se! Nosso Clube tem as
suas atividades programadas nos

mesmos dias e horários.
Programa-se e potencialize suas
possibilidades de Networking!

Rijarda Ar istóteles

Encontro marcado com...

Boa Semana, Mulheres de
Negócios!

Uma semana espetacular cria
condições para o sucesso. 

Hora dos fechamentos, das
concretizações, dos resultados.

Reuniões, decisões e ações que
definem cada vez mais os nossos
caminhos feitos por mulheres
protagonistas e, dentro do possível,
felizes!

JORNAL DO CLUBE
As novidades que fazem teu negócio prosperar - 29 de Agosto 2021 no. 11

Palavra da Presidente

Embaixadas em ritmo acelerado

Tome Nota!

 
O programa Bom Dia, Clube

Marque na agende e acione no
sininho do Canal do Clube no

Youtube.

Que máximo o Clube...
 

Participe deste espírito circular e colaborativo que é o Clube! 
E você já pensou o que pode fazer pelo crescimento empresarial no Clube?



Com a nossa Embaixadora de Inovação Stefarss
Stefanelli estamos a criar um caminho
interessante para trazermos cada vez o tema da
Inovação para as nossas Embaixadoras.
Novidades por chegar!

Aconteceu na semana

Reunião com a Embaixadora Honorária Aurélia
Constantino. Na pauta os eventos do Clube, uma

ótima troca sobre a comunicação das peças
promocionais do Clube. Estamos em busca

sempre do melhor para todas!
 
 

Resumo de uma semana poderosa

Jornal do Clube é uma iniciativa do Marketing Clube para que favorecer a troca de informações entre as Embaixadoras, Empresas Parceiras e
Empreendedoras. Qualquer sugestão ou dicas para agilizar o nosso jornal envie-nos uma e.mail contato@clubemulheresdenegociospt.com com o Assunto
Jornal.
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Intermediada por nossa
Embaixadora Master Mónica Luz
a reunião na qual continuamos
com as tratativas para a parceria
para implementação do Programa
Empreender Feminino no Ceará,
por intermédio da CBP, Ceará.

Com a participação do Presidente
Dr. Eugênio Vieira e da diretora
Adriana Carmo.  

O Clube e a Câmara
Brasil Portugal, Ceará

Convide mulheres de perfil semelhante ao teu! Certeza
que criaremos nossa Nação Empreendedora em Língua

Portuguesa!

Orgulha-te do teu Clube! Fazemos acontecer.

Com FECOMÉRCIO PR

Inovação e Startups entram no 
radar do Club

Uma reunião  agradável e assertiva
com  Claudia Colpi, Coordenadora da
Câmara da Mulher da Fecomércio-Pr.

Quando se pensa além e em prol das
empreendedoras percebe-se o quão
poderoso é este programa.
Encontramos nesta reunião uma
confluência de sinergia especial. E
aproveitamos para testar novos
cenários virtuais para as nossas
reuniões.  Com as Embaixadoras Cida
Lopes e Sónia Crisóstomo.

Após assistir uma brilhante apresentação da nossa
Embaixadora Louise Moura (TOP!) promovido por
nossas Embaixadoras Mónica Luz e Enid Câmara com
importantes executivos do Brasil, decidimos oferecer um
Workshop sobre VENDAS ESTRATÉGICAS exclusivo e
gratuito para as nossas Embaixadoras. Aguarde
comunicação relâmpago!

Embaixo, nossos acertos com a Embaixadora USA
Simone Salgado para o Empreender Feminino e para o
Conexão Br, USA, Pt. Com o ISS a primeira com a cessão
de dois treinamentos que serão oferecidos ao Programa,
como bônus!

O primeiro Workshop exclusivo 
para as Embaixadoras

Alguns dados do mais recente levantamento sobre as Embaixadoras do Clube!
Estamos construindo de modo assertivo, leve e ininterrupto um modo de

protagonismo que deixa dúvidas: somos nós quem fazemos o nosso caminho do
TER!
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