Da ideia à criação do próprio negócio.
Ideias AVEIRO EMPREENDEDOR que ganharam vida.

A HISTÓRIA
Porque acreditamos no poder das palavras, no valor do ser humano, na partilha
enquanto lugar de criação e de reinvenção pessoal e coletiva, surgiu o Word of

OS CONTACTOS
info@wordofwomen.com
(+351) 935 352 899

Women. Somos mulheres de palavra e temos vindo a absorver os valores positivos, o
espírito empreendedor
edor e a energia feminina. Por isso decidimos passar à ação.
ação

www.wordofwomen.com

Conscientes da altura adversa em que a ideia surgiu e se concretizou, afirmamos que

www.facebook.com/wordofwomen

este fator só serviu para nos dar ainda mais motivação! Num contexto de crise, é

www.pinterest.com/wordofwomem

ainda mais importante divulgar exemplos positivos, de quem se reinventa, assume a
mudança, luta por um amanhã mais promissor.
EM QUE CONSISTE o negócio
O que fazemos é dar a conhecer e disseminar as mulheres que corajosamente se
lançam, ultrapassando qualquer barreira. Acreditamos que,
que assim, geramos mais
ideias e ações aos jovenss de hoje e às pessoas que se veem,
ve
de uma maneira ou de
outra, a ter de abraçar novos desafios na vida. E assim
a
fomos crescendo....
Decidimos
ecidimos fazer o que melhor sabemos para as mulheres WOW, e todas aquelas que
nos procuram, e assim apostámos a nossa oferta de serviços, em 4 pacotes
estruturados, adaptáveis caso a caso. Porque, com tanta diversidade de áreas de
atuação e tipologias de projetos, só assim faria sentido podermos prestar o nosso
melhor apoio, alavancar o que já existe conferindo notoriedade, e renovando-o
renovando
quando precisa de uma “cara lavada”.
QUAL A IMPORTÂNCIA DO AVEIRO EMPREENDEDOR e dos seus parceiros na criação
do seu negócio
Sendo uma das entidades que trabalha a temática do empreendedorismo, decidimos
d
aproveitar e hoje reconhecemos como uma mais-valia:
mais
ganhámos mais consciência
dos passos e panoramas que viríamos a encontrar,
encontrar tivemos apoio e

AS PROMOTORAS
ROMANA FRESCO e MARINA ALVES
As
Assessoras
de comunicação e amigas
há mais de 10 anos fizeram
fize
o percurso
de faculdade juntas (universidade do
Porto) e até vieram a descobrir que são
ambas da zona Centro: Romana Coimbra, Marina - Montemor).
Descobrimos o mundo da assessoria
num caminho paralelo,
pa
e aprendemos
muito do que hoje sabemos e somos
em partilha constante de ideias,

acompanhamento especializado ao desenvolvimento do nosso processo, que se

pensamentos, soluções. Entusiastas,

traduziu em ganhos de tempo e eficiência em estruturar todas as necessidades.

curiosas e ávidas de conquistas que

QUAIS OS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTARAM na criação do seu negócio
As dificuldades
es fazem parte de qualquer projeto, e é bom que elas existam no
caminho que trilhamos. Criar a rede dee networking do zero é uma mais-valia
mais
mas
bastante difícil de gerir e obter resultados rápidos.
QUAIS SÃO AS PERSPETIVAS DE FUTURO
Pretendemos criar mais oportunidades de networking e mentoring mas também, e
uma vez que nos assumimos como uma rede aberta a troca de experiências e
contactos; apostar fortemente nas parcerias para podermos alargar os horizontes das
nossas associadas. Só assim nos faz sentido. Pretendemos também lançar novas
áreas de atuação e chegar ainda a mais mulheres, conhecer mais horizontes de
ideias, projetos e sonhos. Afinal de contas, o que importa é a energia que colocamos
no que desejamos e no que, a seguir, somos
so
capazes de concretizar!

repliquem algo melhor na sociedade.

