Produto: Workshop
Nome: “Sou Empreendedor e Faço à Diferença”
Objetivo - Esse Workshop é uma verdadeira “injeção” de ânimo para os participantes, através
de conceitos simples e básicos utilizados pelas maiores empresas mundiais, em poucos
instantes os empreendedores são levados a reflexão sobre sua atuação na vida e na empresa.
De uma forma leve e descontraída, os participantes passam por uma sessão de
Coaching intensa e saem do evento decididos à terem melhores resultados em suas empresas.
O apoio do grupo participante encoraja e motiva todos para buscarem soluções e entrar em
ação.
Público Alvo:
É voltado para Empreendedores – Empresários e para aqueles que desejam empreender,
pessoas em busca de:





Decisão na vida e na empresa;
Crescimento da empresa e mais lucratividade;
Engajamento de equipe e aumento de performance;
Realizar Networking e parcerias.

A quem não se destina



Quem não esta disposto a realizar mudanças;
Quem não deseja interação com outros empreendedores.

Metodologia
Todo o processo será conduzido com ferramentas cientificamente comprovadas através de
pesquisas mundiais, processos métodos utilizados pelas maiores empresas nacionais e
internacionais, abordaremos: Conceitos do Total Business Mastery Brian Tracy – Metodologia
FARM (Foco – Ação – Resultado – Melhoria Continua) processos de Coaching – Sociedade
Brasileira de Coaching – Psicologia Positiva Dr. Martin Seligam.

Conteúdo
12345-

Minha Missão como empreendedor;
Automotivação como combustível diário;
Marketing e Engajamento de Equipe para Aumento de Resultados;
Networking com todos os participantes;
Dinâmicas e interação.

Trainer:
Priscila Guskuma – é empreendedora na área de marketing e comunicação empresarial, com
mais de 13 anos de experiência, formada em Jornalismo e pós-graduada em Marketing,
desenvolveu diretamente mais de 100 empresas com trabalho de consultoria.
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Atualmente trabalha com treinamentos de equipes, lideres, empreendedores e empresas para
aumento de resultados, atua diretamente com Team, Executive e Business Coaching, é
membro do Time de Staffs dos treinamentos da Sociedade Brasileira de Coaching.
Palestrante e Trainner já ministrou palestras na sede do Google São Paulo em
novembro de 2016.
Criadora do projeto “Sou Empreendedor e Faço a Diferença” que tem por objetivo
capacitar e auxiliar o crescimento de 10.000 empreendedores por ano.
É formada no MBA em Coaching pela Fapss e Sociedade Brasileira de Coaching, e no
Alpha Assessment pela Worth Ethic Corporation, com especialização em: Personal &
Professional Coaching – Executive e Business Coaching – Career Coaching – Positive & Extreme
Coaching)
Participante do Fórum Internacional de Negócios e Coaching 2017 – com os cursos:





Maximum Achievement 2.0 / Total Business Mastery - Brian Tracy Psicologia Positiva - Martin Seligman
Liderança Positiva - Flora Victória
Forças no Trabalho o caminho para o engajamento – Fátima Doman ,

Veja o lançamento do projeto e alguns depoimentos .:
https://www.youtube.com/watch?v=aw3cmuHIwgw
Carga horária: 1:30hs
Certificado: Será fornecido ao final do curso, as pessoas que comparecerem a 75% do evento.
Obs.: Grupos de no mínimo 50 pessoas, para menor número solicitar proposta especial.
Informações:
11 4651-4889 / 94716-5062 Whats
www.priscilaguskuma.com.br I e-mail: contato@priscilaguskuma.com.br
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