
ENCONTRO DE MULHERES EMPREENDEDORAS – ZONA SUL



O QUE É O ENCONTRO DE MULHERES?

Um evento voltado ao empoderamento feminino por meio do Empreendedorismo. 

O encontro de mulheres tem por objetivo capacitar as empresárias sobre boas práticas de gestão e também sobre temas centrais 
para o sucesso no empreendedorismo. 

O encontro é divido em duas partes, sendo a primeira com foco em gestão, sempre com um profissional para abordar temas como:

� Gestão Financeira;

� Marketing;

� Gestão de Pessoas e etc.

A segunda parte do encontro aborda temas atuais e impactantes para a boa gestão, alguns temas:

� Comportamento Empreendedor

� Networking

� Redes Sociais e etc.

Reservamos um espaço para a troca de cartões e networking, um momento para fazer negócios.

O encontro de mulheres já está na sua 22º edição, sendo um verdadeiro sucesso.



PUBLICO ALVO DO ENCONTRO DE MULHERES

Público Alvo

� Empresárias

� MEI – Faturamento de até R$ 60.000,00

� ME – Faturamento de até R$ 360.000,00

� EPP – Faturamento de até R$ 3.600.000,00

� Potenciais Empresárias

� Executivas

� Mulheres que atuam no mercado de trabalho em 
posições estratégicas para o negócio



OPORTUNIDADE PARA PARCEIROS

Potenciais Patrocinadores

� O modelo de patrocínio para o encontro de 
mulheres proporciona as condições necessárias para 
sua empresa se destacar e realizar ótimos negócios.

� Deixa a sua empresa frente a frente com clientes 
potenciais e com disposição para negociar.

� Associar a marca SEBRAE à sua empresa por meio 
do encontro é uma maneira de oferecer confiança e 
fidelidade ao cliente.

� O investimento abaixo do mercado.



ESPAÇO DO PATROCINADOR 

• Espaço contendo 2 mesas de 70cm por 70cm para 
exposição de produtos;

• Cadeiras para acomodação do patrocinador e cliente 
(3 cadeiras por patrocinador);

• Espaço para exposição de Banner com tripé;

• É permitido distribuição de materiais e sorteios;

• EXCLUSIVO COTA OURO - 05 minutos para 
apresentação institucional da empresa a todos os 
empresários participantes, com utilização de 
apresentação em slides (no máximo 4 slides).

Espaço do Patrocinador



CONDIÇÕES PARA O PATROCINADOR

04 • Cotas por encontro

02 • Cota Ouro – R$ 450,00 

02 • Cota Prata – R$ 350,00

02x • Parcelado no Crédito

NÃO É PERMITIDO EMPRESAS COM FINALIDADES PARECIDAS PATROCINANDO O MESMO ENCONTRO. 
NOSSO OBJETIVO É PROPORCIONAR MAIOR EFETIVIDADE NAS AÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES.



O ENCONTRO DE MULHERES ESTÁ CHEGANDO!
UMA CHANCE PARA FAZER NETWORKING E CONQUISTAR NOVOS CLIENTES.

Data: 22/06/2017
Horário: 18h30 às 22h30
Local: Av. Adolfo Pinheiro, 712. Santo Amaro.
Escritório ER Capital Sul
Em frente ao Teatro Paulo Eiró

Responsável: Camila Ribeiro Gonçalves

18h30 - Credenciamento
19h00 – Apoiadores e Apresentação 
19h40 – Gestão Financeira Eficiente – Bianca Tutini
20h30 – Organize suas Finanças: quanto e como cobrar 
pelo seu produto/serviço - Patrícia Lages
21h30 - Troca de cartões e Sorteios
22h30 - Encerramento

AONDE? PROGRAMAÇÃO:



MODELO DE CONVITE 

• Convite enviado para toda a base do 
grupo de mulheres;

• Logomarcas e link de acesso inseridos 
no e-mail;

• Canal direto para contato com novos 
clientes

Espaço do Patrocinador



OBRIGADO

Camila Ribeiro Gonçalves

� E-mail: camilarg@sebraesp.com.br

� Tel: 3017-2750

André Leonardo de Oliveira

� E-mail: andrelo@sebraesp.com.br

� Tel: 5525-5270


