
PAPEL DAS EMBAIXADORAS E 
COMO FAZER NETWORKING NO CLUBE MN.PT



encontrar a nossa melhor parceria,
criarmos produtos ou serviços novos e
diferentes e
ampliarmos nosso Networking externo. 

Somos um grupo com perfil semelhante e
com um potencial imenso para negócios. Os
nossos encontros podem significar muito
mais do que um momento para
apresentação de produto e/ou serviço com
o objetivo da venda interna. As reuniões  nos
possibilitam 

1.
2.

3.

Nas reuniões de Networking do Clube
desafiamos a fazer além do tradicional
e comum: identificar com qual
Embaixadora criará novos negócios e
assim construir caminhos do crescimento
empresarial e pessoal. 

Use melhor a  nossa plataforma. Ela é o
ambiente propício para a venda produtos e
serviços.

REUNIÕES 

Somos um Teia de
Mulheres reunidas em uma

Plataforma  para 
 potencializarmos
Relacionamentos

Empresariais entre nós. 
 

Acreditamos no
Conhecimento para a

Liberdade por isto
investimos em Educação

para Negócios. 
 

Incentivamos o
estabelecimento de
parcerias entre as

participantes e
criamos ambientes com o
objetivo de maximizar os

negócios (serviços e
produtos) de nossas

Embaixadoras,
Empreendedoras e

Empresas Parceiras.
 

Constituímos, assim, a
Nação Empresarial
Feminina em Língua

Portuguesa.

 uma Embaixadora Master é indicada
para conduzir a reunião,
as Salas de Networking são coordenadas
por Embaixadoras e 
em cada Sala uma Embaixadora é
convidada a apresentar seu negócio com
o tempo maior (2 mins.). As demais
participantes têm 1 min. 

Na primeira Quarta Feira de cada mês
acontece a Reunião Global. O momento
para que as Embaixadoras possam exercer o
protagonismo e receber as convidadas em
nome do Clube .  Por isto

1.

2.

3.

Na segunda Quarta Feira do mês é o
momento do Networking entre Nós, em
ambiente fechado e exclusivo. O local ideal
para que identifique negócios confluentes,
as Embaixadoras com quem fará parcerias,
criará sinergias e experiências
empresariais.

Sobre o Clube

OBJETIVOS

NETWORKING ENTRE NÓS 

NOSSO PRO TAGONISMO
Rijarda Aristóteles

PAPEL DAS EMBAIXADORAS 
A Embaixadora em nosso Clube não tem
qualquer obrigação formal. Somos livres e
agimos de acordo com as nossas escolhas.

O DEVER da Embaixadora é não ser Sexista ou
Vitimista, acreditar e praticar a construção da
Nação Empreendedora em Língua Portuguesa. 
A duas reuniões indicadas às Embaixadoras,
prioritariamante, são a reunião global e a
reunião de Networking. Em ambas praticamos
o relacionamento empresarial.

Não há resultados sem AÇÃO e no Clube
valorizamos que age. 

Aqui tudo é escolha!


