
O Clube Mulheres de Negócios de Portugal,
empreendimento de Impacto Social Positivo, tem dado
mostras de um novo tipo de relacionamento empresarial ao
trazer para a gestão a Meritocracia Feminina, o exercício
das escolhas e recompensas, liberdade para expor ideias e
concretizá-las. Um preço que estamos aceitando pagar, 
 com muito gosto  e boas surpresas, por estas escolhas!

As nossas Embaixadoras são comprometidas para além das
possibilidades financeiras porque enxergam aonde
chegaremos. Vêem além do Platô. Sentem e vivem
emoções no Clube. Exemplo da última reunião das Masters.
Quem participou teve um choque com as nossas
provocações, minhas e de Olga Gonçalves, para sairmos do
modo "morno". Foi estratégia com o claro propósito de
irmos para a ação!

Reconheço e agradeço o carinho feito ação de Louise
Moura que nos agraciou com dois presentes: este logo (que
foi prontamente aceito) e pelo Carrossel para as redes
sociais chamando para a Reunião Global. Viva Louise!

 

Rijarda Ar istóteles

Olga Gonçalves é a coordenadora
de Expansão do Clube. Formamos
um comitê que já conta com a
participação das Embaixadoras
Louise Moura, Solange Galliano,
Rô Cordeiro. Gostarias de ser
parte? Envia uma mensagem para a
Olga ou para a Rô.

Obrigada e muitos afagos,

 

Fantástica Semana, Mulheres de Negócios!

Sem burocracia tudo flui! 
A burocracia está na base de todos os graves
problemas de empreendimentos e de governos, de
todos os tamanhos, porque incentiva a inércia e os
"jeitinhos".
A experiência da estratégia "sem burocracia vamos
mais rápido, rentáveis e felizes"que implementamos
no Clube permite alcançarmos patamares
extraordinários de resultados. Todas são
incentivadas para apresentar suas ideias e são
convidadas, caso faça sentido, a implementá-las a
partir da lógica de quem pensou tem que está na
consecução. E isto, devemos dizer aos burocratas,
tem dado muito certo!
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Campanha de Expansão do Clube: 6 meses de pura
adrenalina

O Clube cresce pela AÇÃO com propósitos.
A Agenda da Semana convida para os Programas
Bom dia, Clube! coordenado por Cida Lopes e
para o "Canal Empreender Feminino",
coordenado por Joana Patino e Rô Cordeiro.
Cada dia melhor!  A Reunião Global do Clube,
momento de identificarmos mulheres
semelhantes a nós e convidá-las para reunião.

Com critérios simples e
exequíveis lançamos o mote de
Expansão do Clube que terá por
Coordenação estratégica a
Embaixadora Olga Gonçalves,
Europa.

Mês a mês poderás conquistar o
teu lugar no Olimpo do
Conecte-se 2022 como
Embaixadora do Ano. Quanto
mais vezes fores a Embaixadora
do Mês mais subirás os degraus
que te levará diretamente ao
Reconhecimento Anual do
Clube. Festa, placa e um prémio
surpresa, esperam por ti em
Portugal. Todos os critérios
estão ao teu alcance. É só
estabeleceres a estratégia com o
objetivo definido e foco.No Clube, quando entra uma nova Embaixadora, TODAS

as mulheres GANHAM! Converse com a Embaixadora
Anfitriã Solange Galliano.

https://www.linkedin.com/in/ACoAADCdnHoBjUw4BQPA9Brh1QlFn6_6dc_i0tE
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Jornal do Clube é uma iniciativa do Marketing Clube para 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.

 Uma semana de muitos encontros e resultados positivos

Reunião de Embaixadoras com muitas ideias e iniciativas

Muitos encontros e Sinergia

Com o dono da marca World Trade Center, Lisboa.
Vislumbre de parcerias para o Conecte-se 2022.

Clique do Clube

Com as Embaixadoras Katia Freitas e Lucila Pena.
Encontrar pontos de confluência e potencialização
sinérgica este é um dos motivos de crescimento
sustentável e de inovação do Clube. Inspirou o início do
olhar social do Clube.

Com a Embaixadora Kelly Couto, estratégia para a
próxima edição da sua revista Capital Econômico,
cuja matéria de capa será sobre o Clube

A semana começou com a demonstração
inequívoca da adesão das embaixadoras ao
Programa Empreender Feminino. Todas
engajadas em entregar o melhor de si para
as empreendedoras participantes. 
O encontro de Acolhimento às novas
Embaixadoras foi um momento rico de
tirar dúvidas e de entrosamento

Estratégias para o Conecte-se com as Embaixadoras
Patrícia Gonçalves e Danúbia Helmich. Conceito de
Marca!

Na Reunião das Embaixadoras Masters vivemos uma experiência
provocada: quem nós somos no Clube? Reflexão que deverá ser estendida para
todo o corpo na medida em que crescemos.  Somos a soma das partes
multiplicadas. Cada ação reverbera! Que fantástico! Adorei esta reunião
montada para sacudir-nos a todas. 

O Clube será capa da nova edição da Revista Capital Económico que terá lançamento em um grande
instituição no Brasil com a participação de embaixadoras. A Kelly Couto, Embaixadora e editora,
preparou algumas ideias de participação para as empresas das Embaixadoras. Uma boa oportunidade. 
Entre em contato: E-mail: publicidade@revistacapitaleconomico.com.br /
Telefone: +55 21 9 68167519 

Nos congratulamos com a
nossa querida Embaixadora
Master Anya Ribeiro, um SER
que veio para acrescentar
maravilhas ao Clube, com
suas ponderações, equilíbrio e
sempre presença. Anya é uma
mulher comprometida e, por
isto, justo é que tenha os
louros por sua carreira.
Parabéns, Anya! 
Obrigada Mônica Luz por ter
identificado a Anya!

Estamos sempre atentas
ao positivo, ao
protagonismo e a quem
faz acontecer! E
reconhecemos dentro do
processo de Meritocracia
Feminina.
Desta feita a Embaixadora
Cida Lopes foi
surpreendida com a sua
ascensão à Embaixadora
Master do Clube. Ao
Topo!

No encontro das Embaixadoras
Louise Moura e Kaka Ribeiro
vê-se nos olhos o quão felizes
estão! Negócios aqui no Clube
tem tudo de boa emoção
porque estamos efetivamente
juntas quase diariamente e
unidas por Propósitos!
Adoramos fazer negócios entre
NÓS! 

Encontrou com outra embaixadora para fazer
parcerias envia-nos a foto! Vem ser Clique nosso!

Reconhecimentos dentro e fora do Clube

O nosso Clube tem 80% de suas Embaixadoras entre
40 e 60 anos! Nós somos protagonistas, não
vitimistas ou sexistas. E fazemos negócios em nossa
Língua Portuguesa. Somos um LUXO!

mailto:contato@clubemulheresdenegociospt.com

