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Felicidade & Golfe
Liderança de Prosperidade e Abundância
Educação Executiva Corporativa

A grande

tacada!

Eleve o nível dos seus líderes, da gestão e dos resultados de
sua organização. Prepare, desaﬁe e celebre as pessoas, as
conquistas, a excelência, inovação e valor da equipe. Tudo em
um evento super exclusivo e diferenciado de aprendizado,
crescimento e enriquecimento. Viva esta experiência.

Felicidade & Golfe

FELICIDADE & GOLFE é um Programa de Desenvolvimento de Executivos,
Líderes de Equipes e Projetos, utilizando rica e prática metodologia para o
aprendizado, realizado em campo de Golfe. Pode ser ministrado para várias
empresas ou em formato exclusivo para uma única empresa.

ÚNICO. Projeto desenhado sob medida
para o Cliente conforme a necessidade.

MOTIVAÇÃO. Uma poderosa injeção de
energia e entusiasmo para a Equipe.
DINÂMICA. Combinação perfeita entre
Teoria e Prática. Re exões que levam a AÇÕES.

ENGAJAMENTO. Agradecer, desa ar,
o melhor momento é sempre o “AGORA!”

Em busca do Swing perfeito.
REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A LIDERANÇA.

1

Alinhar a cultura e os desa os da empresa às competências individuais,
expectativas, prazos, necessidades.
l Vivências práticas que abordam as mais novas técnicas de liderança
corporativa.
l

LIDERANÇA PARA RESULTADOS.
Questionário que avalia os pontos fortes e de melhorias da Empresa.
iFI - ANÁLISE DO ÍNDICE DE FELICIDADE ILIMITADA®. Opcional,
100% on-line e anômima.
l Através da simulação do jogo de Golfe, os participantes vivem
situações para re exão, decisão e mudança de estilos comportamentais
sobre liderança, trabalho em equipe, ética, visão de negócios,
empowerment, resultados etc.
l Competências pro ssionais, fatores de diferenciação para um
desempenho superior e impacto nos resultados.
l Capacidade de solucionar situações complexas.
l Saber fazer – Querer Fazer!
l
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EXPERIÊNCIA MOTIVACIONAL,
INSPIRACIONAL,
TRANSFORMACIONAL.
Exposição prática, ilustrativa, divertida,
participativa.
l Promove a interação, o uso e aplicação
das ideias. FELICIDADE ILIMITADA®
l
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Jogando
para vencer.

PROGRAMA
PASSO 1. Alinhamento dos Desa os.
PASSO 2. Tacada e a oportunidade de acertar.
As primeiras coisas primeiro.
l PASSO 3. O movimento mágico... na prática.
l PASSO 4. Em subida e em descida... Ações agora!
l

l

BENEFÍCIOS
Centenas de participantes comprovaram a e ciência do método
que possibilita total assimilação das mensagens de cada empresa.
l Compreensão dos objetivos, das di culdades individuais
e como fazer para resolver.
l Permite mudanças disruptivas de atitudes.
l Totalmente voltado para ação e resultados.
l

Os participantes recebem
orientações prévias para o dia do
evento. Necessário a PRÉ-LEITURA
DO LIVRO FELICIDADE ILIMITADA®
- NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS.

Facilitadores experts!

ADEMIR MAZON

RENATO ALAHMAR

WALDYR BEVILACQUA JR.

SANDRA H. FRANÇA

WALTER QUINTANA

Os facilitadores do PROGRAMA FELICIDADE & GOLFE são executivos
de negócios com larga experiência e vivência pro ssional em empresas
multinacionais e nacionais de expressão. ADEMIR MAZON é
Presidente da Federação Paulista de Golfe.
RENATO ALAHMAR, WALDYR BEVILACQUA JR. E
WALTER QUINTANA são autores do livro FELICIDADE
ILIMITADA® - NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS, lançado
recentemente. Livro de negócios que inspira o leitor a
re etir e a agir para criar um plano de sucesso pessoal,
de sua equipe e empresa. Leitura leve e divertida, super
prático, cheio de histórias reais e ideias criativas para
o crescimento dos negócios.

Hora de crescer.
O futuro é um lugar que
estamos construindo.

SEGUIMOS
PROTOCOLO
COVID-19

Não importa o tamanho da empresa
ou o segmento em que atua.
Liderar é servir uma equipe, respeitar
pessoas, alinhá-las para algo maior,
orientá-las para um propósito
com o máximo vigor.
Renato Alahmar

Contate e agende
(11) 97205-8566 l shaf@uol.com.br

Local de fácil acesso em região privilegiada em meio a natureza com recursos
e facilidades para proporcionar um tempo especial de lazer e entrenimento.

SAPEZAL GOLFE CLUBE
Estrada Municipal do Sapezal, 2.100 l Chácaras Alvorada
Indaiatuba l São Paulo l Tel.: (11) 94221.0807

