
PORTFÓLIO

EMPREENDEDORAS DO VALE AAA

ARRETADAS &

AMOSTRADAS &

APAIXONADAS



Quem somos...

A Comunidade Empreendedoras do Vale 

nasceu em 2018, com o desejo da 

empreendedora e publicitária Lua Trindade de 

transformar vidas femininas no Vale do São 

Francisco. Os pilares já estavam claros desde o 

princípio: capacitação, conexão entre 

apropriação territorial do Vale do São Francisco 

umas às outras, criando uma extensa rede de 

apoio.

A partir de então, foram realizados pelo menos 

20 eventos de capacitação, 17 eventos 

presenciais e até agora 3 online, agregando 

mais de 1000 mulheres que se cadastraram 

para fazer parte da comunidade. Além disso, a 

Comunidade Empreendedoras do Vale tem 

engajado cerca de 12 mil pessoas diariamente 

por meio das redes sociais.



Nossos pilares...

Educação
Digital

Empreender

Apropriação
Territorial

Conexão



Nossa 
loja



Planner 
Empreendedoras AAA

R$168,70

Não é caderno nem 

agenda, é um organizador 

pessoal. É versátil e você 

organiza o miolo e os 

acessórios conforme suas 

necessidades e rotina.

Caneta das 
Empreendedoras

R$5,00

Caneta para anotar todos 

os seus planos e ideias!



Camiseta 
Empreendedoras

R$57,50

Blusa Feminina 

Manga Curta com 

Estampa em 

Sublimação, Malha 

100% Algodão.

Papertalk 
Empreendedoras AAA

R$32,50

Cores disponíveis:

Caderno capa dura, com 

miolo pautado



Caneca 
Empreendedora 
AAA
R$45,00

Canecas empreendedoras AAA 

confeccionadas em porcelana com a estampa 

em sublimação, capacidade de 325ml, 

estampa não desbota.



Necessaire
AAA
R$34,90

Este acessório é indispensável para carregar 

produtos de beleza e higiene pessoal, 

tamanho ideal para levar na bolsa.



Bloco AAA
R$29,90

Ideal para levar na bolsa, anotar seus insight, 

ideias e planos diários. Tamanho ideal para 

levar na bolsa.



CLUBE DAS 
ARRETADAS

Se você é uma entre as milhares de 

seguidoras da Comunidade 

Empreendedoras do Vale pelas redes 

sociais, já conhece as vantagens de estar 

próxima desse grupo engajado. Agora, 

com o Clube das Arretadas, você ganha 

uma série de benefícios adicionais. 

Separamos descontos nas capacitações, 

encontros exclusivos para troca de 

experiências e conhecimentos; brindes 

especiais, como  a desejada camisa AAA 

ou uma Caneca arretada; além da 

possibilidade de fundar sua loja virtual 

aqui no Portal ou divulgar seus eventos 

sem custos adicionais. 



COMO FUNCIONA

● Escolha um plano e assine uma das 

opções: anual ou semestral;

● Preencha o seu perfil

● Aproveite as vantagens exclusivas

POR QUE FAZER PARTE DO 
CLUBE DAS ARRETADAS?

● Capacite-se com os melhores profissionais 

do mercado brasileiro;

● Economize em cursos oferecidos pelas 

Empreendedoras do Vale;

● Resgate descontos em produtos dos nossos 

parceiros;

● Anuncie seu projeto social ou evento 

gratuitamente;

● Venda online seus produtos e serviços;

● Faça novas amizades com pessoas que têm 

os mesmos objetivos que você!



Plano Semestral

R$65,90 por mês 

● 1 T-shirt ou 1 Caneca Empreendedoras AAA

● Masterclass com Lua Trindade e Mentores 

convidados, ao vivo, 1 vez por mês pelo 

Zoom

● Aulas especiais em datas comemorativas

● Prioridade nas inscrições nos cursos e 

eventos realizados pelo projeto

● Grupo de mentoria online com Lua Trindade 

(1 x por mês)

● Desconto de 20% para produtos, serviços e 

eventos das Empreendedoras do Vale

● Descontos exclusivos em divulgações nas 

nossas redes sociais

● Relacionamento e suporte dentro de um 

grupo exclusivo no Telegram

● Sua história publicada no feed do Instagram 

das @empreendedorasvalevsf, e no site 

www.empreendedorasdovale.com.br



Plano Anual

R$59,90 por mês 

● 1 T-shirt ou 1 Caneca Empreendedoras AAA

● Masterclass com Lua Trindade e Mentores 

convidados, ao vivo, 1 vez por mês pelo Zoom

● Aulas especiais em datas comemorativas

● Prioridade nas inscrições nos cursos e eventos 

realizados pelo projeto

● Grupo de mentoria online com Lua Trindade (1 x 

por mês)

● Desconto de 20% para produtos, serviços e 

eventos das Empreendedoras do Vale

● Descontos exclusivos em divulgações nas 

nossas redes sociais

● Relacionamento e suporte dentro de um grupo 

exclusivo no Telegram

● Sua história publicada no feed do Instagram 

das @empreendedorasvalevsf, e no site 

www.empreendedorasdovale.com.br

● Evento presencial exclusivo no dia 

29/08/2021 para as assinantes do Plano 

Anual



Queremos te conhecer, 
arretada

Conta a sua 
história pra 

gente!

Conte sua História:

Compre um planner ou

R$150,00 em produtos

na nossa loja, e tenha a

sua história publicada

no nosso perfil e

no nosso site.



Serviços

Artigos
R$200,00

Marketplace
R$300,00 /anual

Banner Site
R$100,00 /mensal

1 story
R$50,00

3 stories
R$100,00





CONTATO

empreendedorasdovale.com.br

empreendedorasdovale.oficial

empreendedorasdovalevsf@gmail.com

(74)98833-9580 https://bit.ly/Teleg
ramEmpreendedora

s




