


Eventos de Networking onde empreendedores se encontram depois de um
dia de trabalho para trocar contatos, partilhar experiências, conhecerem e
apresentarem novas ideias de uma forma simples, arrojada e cosmopolita.

Os eventos são organizados mensalmente e proporcionam a oportunidade
às marcas de promover os seus produtos e serviços!

A filosofia dos nossos eventos é muito simples:

"Beber um copo, conhecer pessoas e trocar contatos”.

CONCEITO



Networking fora de horas!

Reunir empreendedores e beber um copo está na moda, mas o AFTERWORK 
pretende ir mais longe e gerar negócio fora de horas.

O objetivo do AFTERWORK é permitir aos convidados que experimentem os 
produtos e serviços dos nossos parceiros, e fugir do “networking” formal, 
enfadonho e de guiões obrigatórios, que os empresários procuram por não 
terem alternativas criativas. O fato e gravata podem ficar no escritório, pois 
pretende-se que as pessoas relaxem depois de um dia de trabalho.

Os nossos eventos tem sempre música e entretenimento assim como 
workshops e ativações de marca!

O AFTERWORK decorre todos os meses, tendo já reunido mais de 3000 
empresários, em reuniões sucessivas de “networking” e de formação.
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PÚBLICO ALVO

Empresários Empreendedores Marcas



O QUE FAZEMOS

Reunimos pessoas

Criamos relações

Proporcionamos experiências

Transmitimos conhecimento



PROGRAMAÇÃO

19H-20H

20H-22H

Os AFTERWORK começam sempre com Formação e
Workshops (ex: Redes Socias, Linguagem Corporal,
Marketing, Vendas, Design, Falar em Público, etc…) que são
fundamentais para o sucesso dos empreendedores

Após os Workshops, o evento continua com “networking”,
animação, música e ativação de marcas, onde os nossos
parceiros e patrocinadores vão demonstrar os seus produtos
e serviços.
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OS NOSSOS NÚMEROS
10 edições e mais de 3000 pessoas
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OS NOSSOS NÚMEROS
10 edições e mais de 3000 pessoas




