
Bem vinda
ao Clube

Mulheres de
Negócios de

Portugal
By Rijarda Aristóteles



O QUE É O CLUBE MN.PT?

Um negócio privado em formato de uma
ecomunidade  de Mulheres unidas e

organizadas em uma Rede EXCLUSIVA de
Networking para potenciar os negócios.

 
Com sede em Lisboa, tem por CEO Rijarda
Aristóteles, fundadora do grupo MN.Pt que

deu origem ao negócio.
 

Rijarda é brasileira, mora em Lisboa desde
2014,.

.
 

Rijarda é brasileira, mora em Lisboa desde
2014, empresária, pesquisadora e líder

sobre Inteligência Emocional Feminina, É
doutora em História pela Universidade

Autónoma de Lisboa e Internacionalista.
 
 

Quem é Rijarda, do CLUBE MN.PT?



Rede local e internacional
Networking

Rede Parceria: local e internacional
de descontos 
 
Carteira de Sócia. Descontos em
empresas parceiras. Programa de Educação

Continuada - ProECE.

Produtos e Serviços do Clube MN.Pt



Encontros mensais de Networking
para Negócios

Revista Mulheres
de Negócios.Pt

Encontros Exclusivos Experiências
Empresariais Femininas - Junho e
Dezembro

Missões Empresariais em países de
interesse para o Networking



COMO
PARTICIPAR DO
CLUBE
MULHERES DE
NEGÓCIOS DE
PORTUGAL



Por que ser Sócia? 
Juntas vamos mais longe!
Ideia de pertencer ao único Clube
feminino 100% focado em Networking
para negócios;
Acesso à educação para negócios por
cursos próprios e por meio de parcerias;
Ter descontos em negócios parceiros;
Conquistar um crescimento sustentável!
 Criar conexões com mulheres nos
diversos países onde há a presença do
Clube MN.Pt.
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Não importa onde estejas ou
qual a tua nacionalidade: a
primeira LIBERDADE FEMININA
É A FINANCEIRA! 

    E o Clube te ajudará a esta
conquista!



Jóia:
120 Euros / ano [ 12 meses a
contar da data do pagamento]. 
Já incluso impostos.
 
 

Ser maior de idade, ter negócio próprio,
acreditar em Networking e não ter medo
do sucesso. 

Networking para Negócios.

Forma de participar do Clube Mulheres de Negócios



Critérios:
 
1) Produtos e Serviços que são apresentados em condições
especiais de descontos e atendimentos às expectativas das
associadas. Os produtos e ou serviços são avaliados se
atendem ao nível de qualidade esperado pelo Clube. Pode ser
através de descritivos [ sites, depoimentos, apresentação] ou
diretamente com envio de amostras.
 
2) O Clube não COBRA PERCENTUAL OU VALOR FIXO para
si mesmo. Todo o desconto e facilidades deverão ser
destinados às sócias.

Parceira de produtos e serviços para Mulheres de
Negócios



Parceira de produtos e serviços para Mulheres
de Negócios 

 
 
3. Para ser Parceiro/a a empresa deverá associar ao menos uma
representante ao Clube MN.Pt, para promover o próprio negócio entre
as associadas.
 
4. Deverá garantir o atendimento equinânime às sócias, mediante a
apresentação de identificação do Clube MN.Pt. Pode solicitar uma
comprovação extra [ carta de identidade, por exemplo] e na dúvida
pode sempre recorrer ao Clube.
 
5. Deverá comunicar que é "Uma empresa parceira do Clube MN.Pt" em
local visível [ se não houver   espaço físico, comunicar nas redes sociais
e site]. 

Critérios



Retorno ao Parceiro/a por parte do Clube MN.Pt:
 

1.Comunicação  da parceria com logo no site do Clube
MN.Pt;
2.Comunicação do nome da parceira/o nas redes sociais.
3. Veiculação da logomarca na Plataforma exclusiva de
negócios do Clube.
4. Desconto para veiculação de anúncios na Revista
Mulheres de Negócios.Pt.
 
E distinção em descontos para participação em eventos
do Clube, como por exemplo a reunião de Gala
Mulheres de Negócios, no final do ano.

Parceira de produtos e serviços para Mulheres de
Negócios



Se gosta da ideia do Clube MN.Pt,  acredita que a primeira
liberdade feminina é a financeira, tem um bom networking na
sua cidade e pensa que é possível crescer uma comunidade de
mulheres com foco em estabelecer Networking para Negócios
podemos conversar sobre a possibilidade de ser uma
franqueada do negócio.
 
Fale connosco. Marque um call. Mande um mail para 
contato@rijardaaristoteles.com.
 
Clube MN.Pt é uma ecomunidade em negócios com Valores
femininos.

Franquia do Negócio



Alguns parceiros



Praça Infante D. Pedro IV, 14 - Algés - Lisboa
www.rijardaaristoteles.com


