
W2W Club, o lugar onde as

meninas se tornam

mulheres.

Aqui você nunca mais

caminhará sozinha.

Forte,

Corajosa,

e feminina.

Bons relacionamentos e acesso a
conhecimento podem transformar uma vida.

 

Foi dessa percepção que o Clube
nasceu, juntas a Cau e a Rô

entenderam que se unissem seus
conhecimentos e seus contatos

poderiam transformar não só a sua
própria história como a de milhares de

mulheres pelo mundo!
 

Então, com a intenção de proporcionar
para mais mulheres uma boa rede de
relacionamento e um conteúdo rico de
desenvolvimento humano como um
todo, o W2W nasceu e foi ganhando
espaço no mercado, na vida e nos

corações de milhares de mulheres que
hoje se conectam à esse movimento.
Mulheres que hoje tem o W2W como
base e apoio para a construção das

suas vidas.
 

Aqui todos os dias através de conteúdo
gratuito, lives, aulas, treinamentos,
eventos e produtos formamos uma

legião de mulheres FORTES, CORAJOSAS
e FEMININAS que estão assumindo as

rédeas das suas vidas, edificando seus
lares, construindo suas carreiras e suas
vidas dentro dos seus próprios termos.

Palestras da Cau e da Ro podem ser
formatadas e montadas de acordo
com a demanda e necessidade do

contratante.
 

Para mais informações entre em
contato no numero:
(48) 99685-6522

SOBRE NÓSSOBRE NÓS
Quer levar a Cau e a Rô
para a sua cidade?

@robertacpugsley @cauferronato



QUINTAS

19H58

Treinamento de desenvolvimento
pessoal entregue AO VIVO através de

um perfil fechado no Instagram!
 

Por aqui mais de 2.000 mulheres já
tiveram suas vidas impactadas.

Ganharam coragem, montaram seus
negócios, fizeram transição de carreira,

emagreceram, reestruturaram suas
famílias, voltaram a ter entusiasmo pela vida.

 

VOLTARAM A SONHAR!
 

Nesse treinamento a Cau e a Ro
entregam absolutamente tudo o que
fizeram e fazem para construir a vida

que desejam viver.
 

Você vai ressignificar valores, vai se
tornar mais organizada, vai ajustar a

sua rotina, se tornar mais disciplinada e
ativa.

Essa jornada tem data para começar e
data para terminar e a próxima
turma já tem data marcada!

 

INSCREVA-SE mirando a câmera do teu telefone
para o QR do clube!

O W2W Business tem foco no
desenvolvimento profundo dos

negócios das nossas mentoradas.
 

Com encontros quinzenais, durante 3
meses a Cau e a Rô tem acesso direto
aos desafios e questões dos negócios

das participantes podendo assim
constribuir e construir juntamente

melhores resultados.
 

Mais de uma centena de mulheres já
passaram por nossas mentorias e
alguns dos ganhos imediatos que

pudemos perceber nos seus negócios
foram: mais lucratividade, mais

confiança no empreender, melhor
gestão de pessoas, melhoria no

marketing e também na comunicação.
 

Se você já entendeu que ao pegar na
mão de quem já trilhou o caminho que

você deseja trilhar vai acelerar teu
processo te poupando tempo e

dinheiro, fica aqui o nosso convite pra ti
vir pra nossa mentoria W2W Business.

Quer ter mais destaque no W2W?
Entre em contato com a nossa

assessoria para mais informações
através do nosso whatsapp 48|99685-

6522.
 

A sua marca saendo divulgada pelo
Brasil inteiro!

Assine o Plano Anual e ganhe acesso ao
Treinamento ctrlC+ctrlW: conteúdo pensado

estrategicamente para sua empresa:
marketing, vendas, posicionamento,

equilíbrio,
design. organização financeira.

 

Seja uma sócia!

A nossa comunidade de mulheres fortes,

corajosas e femininas te espera!

 

Acesse SOU SÓCIA e assine o plano Anual
por R$ 59,90 por mês por 12 meses.

Toda quinta
uma aula +
injeção de

ânimo, às 19h58

Acesso a
eventos

exclusivos
para Sócias

W2W.

Acesso às
reuniões
gravadas.

Descontos
em produtos
e serviços
de outras
Sócias.

Você + Cau
ou Rô ao
vivo no

@w2w.club

Formada por mulheres que desejam crescer,
prosperar, expandir, evoluir nas suas carreiras

ou negócios.
 

Veja como funciona nossa comunidade:

AQUI VOCÊ ENCONTRA TODOS OS
NOSSOS LINKS!!!


