


DATA: 17/03/16
HORÁRIO: DAS: 18:30HS ÀS 22:30HS
TEMA: QUEBRANDO PARADIGMAS E APRIMORANDO AS NEGOCIAÇÕES
DIVERSOS PALESTRANTES 

O objetivo desse encontro é 

preparar os empresários e os 

corretores para avançar nos 

desafios que é atuar no 

Mercado Imobiliário.

QUEBRANDO PARADIGMAS E APRIMORANDO AS NEGOCIAÇÕES

Mercado Imobiliário.

Contaremos com diversos 

palestrantes com assuntos 

relevantes do Mercado 

Imobiliário que certamente 

agregaram ao conhecimento 

dos participantes.



DATA: 14/04/16
HORÁRIO: DAS: 18:30HS ÀS 22:30HS
TEMA: ULTRAPASSANDO BARREIRAS
COM O PALESTRANTE: GUILHERME MACHADO (à confirmar) 

GUILHERME MACHADO
O QUEBRA-REGRAS
Corretor de imóveis e palestrante com mais de 15 
anos de experiência no mercado imobiliário.

Tem revolucionado, através da suas experiências, a Tem revolucionado, através da suas experiências, a 
vida dos corretores de imóveis, fazendo com que 
eles VENDAM MAIS e ALCANCEM os seus 
OBJETIVOS, pois somente quem viveu as 
amarguras do salão de vendas e venceu os 
desafios diários da profissão pode falar com 
propriedade o que é ser corretor.

Centenas de palestras e treinamentos em todo 
Brasil.

Saiba mais: www.guilhermemachado.com



DATA: 19/05/16
HORÁRIO: DAS: 10HS ÀS 12:30HS
TEMA: SEGUROS IMOBILIÁRIOS: 4ª EDIÇÃO

Objetivo: Em formato de debate, neste

encontro será possível esclarecer dúvidas e

inteirar-se de tendências e novidades sobres os

seguros que atendem ao mercado de Locação e

Administração de Imóveis, tais como o seguro

de fiança locatícia, seguros de incêndio para

imóveis locados, seguro de condomínios e o

título de capitalização para garantia de locaçãotítulo de capitalização para garantia de locação

de imóveis.

A responsabilidade do administrador também

será tema do evento, com dicas e informações

importantes.

Dinâmica: Cada debatedor terá até 05 minutos

para apresentar o seu produto.

Após as apresentações, será iniciado um 

debate com os participantes.

O público poderá interagir.

Teremos novidades para está edição.



DATA: 16/06/16
HORÁRIO: DAS: 18:30HS ÀS 22:30HS
TEMA: A ARTE DE VENDER MAIS
COM O PALESTRANTE: ALFREDO ROCHA (a confirmar) 

É um dos pioneiros em palestras no Brasil. Iniciou
sua carreira como palestrante profissional no ano de
1990 e não mais parou. Percorreu mais de 270
cidades de praticamente todos os estados
brasileiros, realizando mais de 3.000 eventos,
apresentando-se ao vivo para um público de mais de
3 milhões de pessoas.3 milhões de pessoas.
É apontado pelo meio empresarial como um dos
melhores conferencistas da atualidade na área
comportamental.
É também muito admirado pela criatividade dos seus
textos, pelo conteúdo de suas palestras e pela
diversidade dos seus temas, assim como pelo humor
e emoção sempre colocados na dose certa.
É contratado com frequência para seminários in
company por grandes empresas nacionais e
multinacionais.

Saiba mais: www.alfredorocha.com.br



DATA: 21/07/16
HORÁRIO: DAS: 18:30HS ÀS 22:30HS
TEMA: DEBATE: NEGÓCIOS NA WEB 5ª EDIÇÃO - IMPERDÍVEL
PALESTRANTES DIVERSOS

O debate Negócios na Web está em sua 5ª edição, agora mais dinâmica e imperdível.

Objetivo: Debater com portais imobiliários o ambiente de negócios na web. Os

debatedores apresentam dados e estatísticas sobre os imóveis mais procurados, dicas

para uma melhor performance na internet e os principais erros cometidos na divulgação

dos imóveis.

Dinâmica: Será um ambiente

apenas de debate e de muita

exposição de conteúdo.



DATA: 18/08/16
HORÁRIO: DAS: 18:30HS ÀS 22:30HS
TEMA: TORNE O IMPOSSÍVEL NO POSSÍVEL 
COM O PALESTRANTE: STEVEN DUBNER (a confirmar) 

Steven Dubner mostra que a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade é uma 
questão de ATITUDE.
Com a mesma irreverência e humor contundente da palestra “Não sabendo que era impossível, ele 

foi lá e fez”, Steven Dubner, fundador da ADD – Associação Desportiva para Deficientes, lança 
agora “ATITUDE ou NADA“.
O público poderá se renovar e despertar aquele sentimento – às vezes adormecido, mas intrínseco 
– de que sempre é possível ir além dos limites. 
São palestras criadas a partir da rica e intensa convivência de mais de 30 anos de Steven com os São palestras criadas a partir da rica e intensa convivência de mais de 30 anos de Steven com os 
deficientes. É esse repertório que lhe proporciona a tranquilidade e confiança para abordar um 
tema ainda difícil e envolto em tabus, como a vida dos deficientes no Brasil. Sob uma camada de 
bom humor, com exemplos reais e hilários, as palestras conduzem a plateia, de maneira 
emocionante, aos mais profundos sentimentos sobre o ser humano. 

Saiba mais: www.stevendubner.wordpress.com



DATA: 15/09/16
HORÁRIO: DAS: 18:30HS ÀS 22:30HS
TEMA: TECNOLOGIAS QUE IMPULSIONAM SEUS NEGÓCIOS

Empresas de tecnologia apresentam  

as suas ferramentas.

Dinâmica: cada empresa tem                    

10 minutos de apresentação.

Após as apresentações, têm início as 

perguntas. 

O público pode interagir.


