>>> AMPUTADOS VENCEDORES <<<

1 de 1

http://www.amputadosvencedores.com.br/exibe_conteudo.asp?id=852...

Você está em:

Notícias

14/10/2009 - Flávio Peralta sai no site Empreender para Todos,fizemos uma Parceria
Nossa missão é levar aos nossos usuários informações atualizadas sobre o mundo empresarial e prestar serviços de qualidade com foco nos micro, pequenos e médios empresários".Em 11 de março de 2004, foi criado no
Yahoo Groups o Grupo de Discussão EMPREENDER PARA TODOS, que tinha como objetivo fomentar o debate e levar aos associados informações sobre Empreendedorismo e Gestão Empresarial.
O Grupo cresceu rapidamente e em 25 de maio de 2004 foi criado o site EMPREENDER PARA TODOS NEWS, em um formato de Newsletter, para levar aos associados do grupo e a todos os internautas informações e artigos
relacionados ao universo empresarial.

Nosso site foi crescendo de forma consistente, ganhando credibilidade e visibilidade, estando hoje muito bem
posicionado no Ranking dos principais mecanismos de busca da Internet, constiuindo-se em importante fonte
de consultas para empreendedores e empresários.

A gente vive numa busca
constante de conhecimento,
informação e é claro crescimento
pessoal e profissional.
É sempre gratificante encontrar
pessoas dispostas a dividir
e compartilhar
isso com os demais.
Daniela (Orkut)

Devido ao seu rápido crescimento, a antiga Newsletter se transformou em um sólido Portal sobre Empreendedorismo e Gestão Empresarial, atendendo com informações e serviços os Empreendedores, estudantes e Micro, Pequenos e Médios
Empresários.
Nosso Portal estimula a implantação de uma valorosa "Network Empresarial", mantendo seu associados e usuários em perfeita sintonia com o universo empresarial e em condições de atuar em um ambiente cada vez mais competitivo.

Parabéns,
O conteúdo do site está excelente!
Luthiano Vasconcelos

O Portal também estará lançando importantes serviços para Treinamento & Desenvolvimento visando as micro, pequenas e médias
empresas, cujo aporte financeiro muitas vezes não permite que seus sócios e colaboradores participem de eventos de T&D.

O Portal, através do "Acessa Fácil" e das "Caixas de Destaque" permite o acesso rápido e fácil à informações sobre temas que envolvem o universo empreendedor e empresarial.
Gostaríamos de estar sempre trocando idéias e recebendo "feedback" de nossos usuários. Para entrar em contato conosco basta acessar o "Fale Conosco".
O Portal EMPREENDER PARA TODOS fica feliz com a sua visita e espera que possamos fazer parte dos seus "favoritos", pois temos certeza que em nossas páginas estarão sempre os melhores artigos e serviços direcionados à atividade
empreendedora e empresarial.
Clique e conheça site e veja nossa matéria.

Pode contar conosco!!!
Wilson Giglio
Diretor-Executivo
wilson.giglio@empreenderparatodos.com.br
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