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Sobre nós

Manter os empreendedores atual izados relativamente ao seu setor e notícias dos últ imos

acontecimentos do mercado.

Melhorar a performance de negócios, diminuindo a exposição ao r isco.

Apoiar empresários, promovendo os serviços e produtos dos seus membros, por

referência, cr iando relações de confiança entre profissionais,  alargando a sua esfera de

contactos.

Potenciar a cr iação de parcerias duradouras entre empresários e a criação de projetos

conjuntos.

Apostar no desenvolvimento pessoal e formação dos Empvisionários.

A Empvision acredita que os negócios são potenciados pelo estabelecimento de relações

de confiança entre empreendedores. Além disso, a parti lha de experiências ajuda-nos a

gerir  o r isco e identif icar oportunidades de forma mais ef icaz.

Um grupo que começou com os primeiros participantes do curso de Business Design,

acabou por tornar-se uma plataforma de networking, e que em Janeiro de 2022 ganha

forma e enquadramento.

Objetivos do grupo
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Como funciona
Experiência Phygital – Combinamos a experiência onl ine com a experiência f ís ica. Os

nossos encontros são maioritariamente onl ine, em pequenos grupos, formados

aleatoriamente, no entanto também fazemos encontros presenciais duas vezes por ano. 

Integração de um grupo de Whatsapp + Grupo no Linkedin, onde os membros podem

comunicar e parti lhar as suas conquistas diárias.

Divulgação do negócio na página da Empvision dedicada aos seus membros.

1 reunião mensal onl ine, em grupos pequenos (de 5 a 7 pessoas),  com ordem de trabalhos

estruturada, onde cada membro faz o seu pitch e apresenta as suas conquistas ou

desafios. Esta reunião é moderada por um consultor Empvision. Isto signif ica que a cada

15 dias poderás reunir com pessoas diferentes.

Acesso a um plano de formação semestral ,  onde os membros podem inclusivamente

propor-se a dar formação, e assim criar autoridade.

Acesso a um código promocional para membros, que permite condições especiais no

acesso a produtos ou serviços dentro e fora da rede.

Não serão bloqueadas áreas. Podes ter vários profissionais que atuam no mesmo ramo de

atividade que tu. Vais ter momentos em que poderás reunir com eles para parti lhar

experiências (por exemplo, nos eventos presenciais) e nas reuniões quinzenais tentaremos

distr ibuir pessoas de áreas dist intas pelas salas, para que f iquem o mais heterogénas

possível .  
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O que nos distingue
Adaptamo-nos à real idade atual dos empresários, por isso combinamos a experiência

onl ine com a experiência f ís ica.

Valorizamos o teu tempo – As reuniões têm a duração máxima de 1h30.

Estudamos o mercado e tendências atuais – oferecendo informação val iosa que te

ajudará a tomar melhores decisões.

Somos carismáticos e empáticos – quem conhece os Empvisionários saberá que a sua

reunião jamais será aborrecida.

Não temos formação obrigatória – parti lhamos o plano semestral com as propostas

formativas (que podem ser em formato webinar,  mesa redonda, l ive talks…) que serão

sempre gravadas e que podem ser revisitadas pelos membros quando quiserem.

Os nossos eventos presenciais são dinâmicos, com um programa diferenciador e têm

como principal objetivo criar pontes entre empvisionários mas também com a

comunidade.
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- Podes aderir  à inscrição semestral ou anual,  garantindo sempre o teu lugar e usufruindo

nosso calendário de formação (100€ pagos anualmente ou 75€ pagos semestralmente + iva a

23%).

- Podes participar de forma pontual nas nossas reuniões, inscrevendo-te no formulário

criado para o efeito e pagando o valor de 15€+iva. A fatura e dados para pagamento são

enviados por email  após a inscrição.

- Podes vis itar o grupo uma vez de forma gratuita antes de decidires aderir  a qualquer

modalidade.

.
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As reuniões acontecem mensalmente, por agora via zoom, às sextas-feiras, entre as 12h00

e as 13h30.

Os eventos presenciais acontecem pontualmente na cidade de Lisboa.

.

Preço

Próximas reuniões



Princípios éticos
1  – O Empvisionário é uma pessoa de confiança, que presta um serviço de qualidade.

2 – O Empvisionário não cobra comissões por recomendar os serviços de qualquer membro.

Fá-lo de boa vontade. Não estão aqui contempladas parcerias comerciais entre

empreendedores, que podem acontecer.

3 – O Empvisionário sabe ouvir e respeita os outros empreendedores.

4 – O Empvisionário não discrimina, nem distingue qualquer pessoa, independentemente da

sua nacionalidade, etnia, credo ou orientação sexual.  Não são toleradas quaisquer práticas

discriminatórias. A violação deste princípio dá direito a processo discipl inar e expulsão do

grupo pela comissão de ética.

.
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Estrutura das reuniões mensais
Todos os membros são recebidos numa sala comum para as boas vindas. Neste momento

aproveitamos para parti lhar mensagens importantes para todos os membros, como por

exemplo, as regras do grupo, alterações à estrutura das reuniões, ou o calendário da

formação. Esta breve apresentação não durará mais do que 20 minutos. 

De seguida os membros são distr ibuídos por salas, de forma heterogénea, sempre que

possível ,  para que possam apresentar a sua área de negócio e discutir  o tópico do dia,

trazido pelo Consultor Empvision.

Cada sala pode ter até um máximo de 8 pessoas, para que todos tenham tempo de se

apresentar e conversar de forma f luída. Esta conversa pode durar até 1 hora.

.
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O teu pitch

Produto:

Segmento de Mercado:

Problema:

Solução:

Concorrentes:

Atr ibutos Distintivos:

Deves preparar um pitch, de 60 segundos para apresentares a tua atividade. Ajudamos-te com

esta estrutura:

O/A [nome do produto ou serviço] ajuda o [segmento de mercado] a resolver [o problema]

uti l izando a [solução] que é melhor do que [concorrentes] porque [atr ibutos dist intivos] .

Um exemplo prático:

Empvision é uma consultora de gestão e inovação que não separa competências técnicas de

competências humanas.

Ajudamos empresários e gestores

A melhorar o desempenho de todas as áreas do negócio envolvendo as suas pessoas nesse

processo. Aumentamos a sua receita e melhoramos a retenção de talentos.  

Na Empvision encontra o serviço que melhor se adequa às suas necessidades. Desde a consultoria

de inovação, gestão estratégica de RH ou a nossa academia para executivos.

 Dist intos de uma consultora tradicional,  não só fazemos, como ensinamos como se faz.

Os critér ios mais valorizados pelos nossos cl ientes são a mult idiscipl inaridade dos nossos

consultores e a abordagem de proximidade, integradora e empática.

.



Regras durante as reuniões online
Não deves exceder os 60 segundos para apresentar o teu pitch, por isso aconselhamos-te

que treines antecipadamente.

Deves ter sempre a câmara l igada e uma postura profissional.  Este é um momento de

investimento no teu negócio.

Se estiveres num ambiente com ruído, tem o cuidado de desl igar o microfone e l igá-lo

apenas quando quiseres falar.

Respeita o horário de entrada e se por alguma razão não puderes estar presente, faz-te

representar por alguém.

Todos os membros do grupo se tratam por tu.

1 .

2.

3.

4.

5.

.
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As reuniões presenciais
Os encontros presenciais acontecem duas vezes por ano, idealmente nos meses de maio e

dezembro. A participação não é obrigatória.

A comunicação dos detalhes do evento é feita com a antecedência necessária para que

possas reservar a data na tua agenda. 

Podes propor-te a integrar a comissão organizadora a qualquer momento e apoiar a

gestão do evento.

Os eventos terão um custo de participação que será parti lhado antecipadamente incluirá

toda a logística, material e al imentação. 

Haverá sempre uma área reservada a membros, mas podem ser abertas inscrições para

empresários, gestores, membros da sociedade civi l  e estudantes que tenham interesse

pela temática do empreendedorismo.

Os membros do grupo podem (e devem!) ser envolvidos na dinamização de alguns

momentos do evento, por exemplo, como palestrantes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.
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Calendário da formação
O Calendário da formação é parti lhado no início de cada semestre. Todos os membros são

convidados a sugerir  temas, caso desejem ser formadores e assim criar autoridade e

parti lhar conhecimento.

As formações acontecem via zoom, são gravadas e os vídeos disponibi l izados no grupo dos

Empvisionários no Linkedin. Os membros podem assist ir  em direto, e interagir ,  ou optar por

visual izar mais tarde.



Cancelamento da adesão 
Podes cancelar a qualquer momento a tua adesão ao grupo de empresários ou

simplesmente congelar a tua inscrição. O valor da inscrição pago não é reembolsável,  mas

ao congelares a tua inscrição, podes usufruir  do tempo que não foi uti l izado, caso

regresses no futuro. Deves manifestar expressamente a tua intenção por email ,  para o

endereço hey@empvision.com 

3 faltas seguidas injustif icadas cancelam a adesão ao grupo de empresários, sem direito a

reembolso. Relembramos que podes sempre fazer-te representar por alguém.
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Proteção de dados pessoais
Como as tuas informações pessoais são recolhidas?

Recolhemos informações pessoais sobre membros por meio do processo de candidatura.

Por vezes, podemos coletar informações adicionais de terceiros, incluindo cl ientes,

fornecedores e outros envolvidos, ou para real izar outras verif icações de antecedentes

durante o processo de candidatura.

 

Como usamos os teus dados pessoais?

A Empvision usa as informações recolhidas para executar a carta de compromisso de forma

a que possas usufruir  of icialmente dos benefícios de ser um membro do nosso grupo. Se

desejares, podes disponibi l izar um logotipo, uma breve descrição e contactos que f icarão

disponíveis na área de membros do website Empvision. Esta informação não é obrigatória

nem definit iva. Podes a qualquer momento sol icitar que se inclua ou remova esta

informação do nosso website.

Empvision também atua em nome dos seus cl ientes na qualidade de processador de dados.

Podemos informar membros do grupo ou cl ientes Empvision sobre prestadores de serviços

de vários ramos de atividade, recomendando os teus serviços e cedendo os teus contactos,

sempre que nos sejam sol icitadas referências.

Em todas as reuniões parti lharemos por e-mail  a l ista de pessoas que estiveram presentes e

que inclui :  nome do responsável,  nome da empresa, área de atividade e contactos cedidos,

para que possam fazer networking após a reunião de forma autónoma, se assim desejarem.

 

Usaremos as suas informações pessoais apenas para os f ins para os quais as recolhemos.

Se precisarmos usar as suas informações pessoais para um propósito não relacionado,

iremos sol icitar a tua autorização.

mailto:hey@empvision.com


+351 927 962 673
hey@empvision.com
www.empvision.com

Social: /empvisionconsulting

http://www.empvision.com/

