Produto: Palestra
Nome: Bom dia “Presidente”
Objetivo - Um evento totalmente automotivacional, onde o participante sai com ferramentas
e razões suficientes para serem responsáveis pelos resultados de suas vidas. Presidente é
aquele que é responsável por uma empresa, instituição ou Pais, em nossa palestra
Presidente é aquele que assume o comando de sua vida e passa a ser responsável pelos
resultados que conquista e conquistará no seu futuro.
Cada pessoa pode ser “Presidente” do seu setor de trabalho dentro da empresa, em sua
família em todos os locais, a partir do momento que ele assume o controle e responsabilidade
de qualquer situação.
O evento acontece de forma descontraída e intensa, levando os participantes à
reflexões sobre os resultados que estão tendo em suas vidas e carreiras, a partir de então
colocam foco no futuro e determinação para a mudança o apoio mutuo entre os participantes
geram sinergia e melhora nos relacionamentos entre os times, a melhora no desempenho da
equipe e aumento de resultados é notado pelos resultados que os participantes começam a
entregar após a palestra.

Público Alvo:
Palestra voltada para qualquer pessoa que deseja melhorar o nível de satisfação com a carreira
e com a vida, ideal para equipes de trabalho e empresas que desejam melhorar o engajamento
do time ou aqueles que buscam:






Melhores Resultados na Vida e Carreira
Conciliar resultados profissionais e pessoais
Ter clareza de metas e objetivos de vida
Conhecer suas Forças e Talentos
Gerar conexão e bons relacionamentos pessoais e profissionais

A quem não se destina




Quem não está disposto a assumir responsabilidades com a vida;
Quem não esta disposto a realizar mudanças;
Quem não deseja melhorar sua qualidade de vida pessoal e profissional

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 Psicologia Positiva Dr. Martin Seligam e
Metodologia FARM (Foco – Ação – Resultado – Melhoria Continua)processos de Coaching –
Sociedade Brasileira de Coaching.
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Conteúdo
12345-

Como meus pensamentos geram meus resultados
A dor é minha o problema é meu
Qual meu nível de felicidade com a vida?
Plano de Ação do Presidente
Dinâmica em grupo

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.
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 ,

Regras: Para Grupos Fechados – Mínimo de 30 participantes
Carga horária: 1:30hs (podendo ultrapassar dependendo da dinâmica da turma)
Certificado: Será fornecido ao final do curso, as pessoas que comparecerem a 75% do evento.
Informações:
11 4651-4889 / 94716-5062 Whats
www.priscilaguskuma.com.br I e-mail: contato@priscilaguskuma.com.br
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