
LEADERWOMAN
E X P E R I E N C E

De 22 a 25 de setembro de 2021

PROJETO ELLA
FUNDAÇÃO BRITO



O Leader Woman Experience é uma experiência internacional
única e transformadora que tem como propósito promover o
desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que atuam no
mercado como líderes ou que desejam alcançar postos de liderança.

Com a participação de professores doutores o Leader Woman
Experience propõe a integração entre empresárias de diferentes
áreas, promovendo o enrriquecimento socio-cultural e profissional
das mesmas através de uma experiência inesquecível.

O Leader Woman Experience traz uma abordagem inovadora,
proporcionando uma experiência prática e interativa, tornando o
aprendizado mais leve, dinâmico e eficaz através de um método
CIN, desenvolvido pela Fundación BRITO: Creation of Internacional
Networking.



Objetivos

- Discutir e analisar junto a outras mulheres o papel de uma Líder;
- Conhecer mulheres interesantes, possíveis parceiras e/ou clientes,
criando um networking fundamental para seu desenvolvimento
como profissional;

- Desenvolver habilidades de comunicação estratégica;
- Adquirir conhecimento artístico-cultural através de um passeio
pela história da humanidade enrriquecendo assim seu discurso
pessoal e sua vivência de mundo, algo fundamental elevação da
própria auto-estima;
- Viver uma premiação de mulheres líderes na Europa.



A quem está dirigido?

Mulheres líderes, profissionais que desejam dar um salto qualitativo
em sua vida pessoal e profissional que necessitam renovar seu
networking, agregar novos conhecimentos e vivências socio-
culturais.

Mulheres que necessitam renovar seu discurso pessoal, conhecer
novos horizontes e que são capazes de identificar novas
oportunidades de negócios sem abrir mão dos momentos de
glamour.



PROGRAMAÇÃO*
*A programação pode sofrer alterações

22/09 | 10hs

CENTRO
DEL CARMEN

CENTRO
ARQUEOLÓGICO (ROMA)

PLAZA DEL
AYINTAMIENTO

PLAZA DE
TOROS

JARDÍN DEL
TURIA

CIDADE DAS
ARTES E DAS
CIÊNCIAS



PROGRAMAÇÃO*
*A programação pode sofrer alterações

23/09 | 10hs

MUSEO DE BELLAS
ARTES DE VALÊNCIA

MUSEO DEL CORPUS-
CASA DE LAS ROCAS

LA LONJA

MERCADO
CENTRAL

PALÁCIO
MARQUES DE
DOS AGUAS

MERCADO DE
COLÓN



24/09 | 20h PREMIAÇÃO

PRÊMIO ELLA - MUJERES LÍDERES INTERNACIONALES

No dia 18 de junho de 2021 às 8h da tarde será realizada a entrega
do Prêmio ELLA com a presencça de grandes líderes internacionais
no Palácio do Ateneo Mercantil de Valencia.

A cerimônia de entrega requer traje de gala e contará com a
presença de grandes personalidades de distintos âmbitos sociais.
Haverá um protocolo para a participação.

Veja na web do Prêmio ELLA a cerimônia de 2019 e venha viver
esta experiência única com as mais importantes líderes
internacionais!

www.ella.fundacionbrito.org



PROGRAMAÇÃO*
*A programação pode sofrer alterações

25/09 | 23hs - LUmbracle



De 22 à 25 de setembro de 2021 | Valencia/Espanha


	Objetivos
	A quem está dirigido?
	 PROGRAMAÇÃO*
	 PROGRAMAÇÃO*
	 PROGRAMAÇÃO*

