Palestras

Há mais de 25 anos, Claudia Matarazzo vem ministrando
palestras por todo o Brasil na área de comportamento, pessoal
e profissional.
Claudia Matarazzo desenvolveu diversas formas de palestras e
workshops, preocupando-se sempre com a variedade de públicos
dos diferentes lugares do país. As palestras podem ser sobre
beleza, casamento, comportamento, moda, etiqueta na Internet e
etiqueta profissional (comportamento e visual do profissional
dentro e fora da empresa).
Alguns formatos de palestras:

Etiqueta
EmpresarialFerramenta Profissional

Poderosa

Claudia
aborda
temas
como
comunicação empresarial, visual
corporativo, etiqueta corporativa,
entre muitas outras dicas de almoço
de negócios

Gafe! Dá para evitar?
Claudia conta histórias e dá
exemplos de gafes verídicas –
algumas com personalidades da TV,
políticos, jornalistas – e analisa
porque aconteceram e, melhor, como
poderiam ser evitadas.

Etiqueta ao redor do mundo
O mundo dos negócios está a cada dia
mais globalizado e as relações
pessoais e profissionais dependem
sempre de uma boa imagem e de bons
relacionamentos. Palestra que fala
sobre
as
particularidades
de diversas partes do mundo, em
aspectos como cumprimentos, visitas
às casas das pessoas, beber e comer,
entre outros.

Mercado de Luxo
Palestra que fala sobre o novo
mercado de luxo, como conhecer o

consumidor desse mercado, suas
preferências, hábitos, entre outros.

Visual – Moda para quem tem mais de
30
Nesta palestra, Claudia reflete
junto com a platéia sobre as
mudanças ocorridas não apenas no
corpo, mas também em nosso interior,
falando sobre o segredo de um visual
de impacto depois dos 30 anos

Maturidade – O tempo ao seu favor
Baseada em seu livro “Beleza 10”

esta palestra é na verdade um
exercício de auto conhecimento:
através de um exame minucioso de
nosso reflexo no espelho e de nosso
modo de vida, a autora dá dicas de
como adaptar nossa personalidade ao
nosso tipo físico valorizando o que
nos agrada e minimizando nossos
pontos fracos

Vai Encarar?
Nessa palestra, voltada para
inclusão social e acessibilidade,
Claudia aborda temas simples, mas
que podem fazer toda a diferença
para o cotidiano das pessoas com
deficiência. Baseada em seu livro de
mesmo nome

Cláudia Matarazzo dá dicas de como ser um bom vizinho. TV
Globo – Programa É de Casa.

Para maiores informações, valores e
agenda:
Seu nome *

Seu e-mail *

Sua mensagem

Enviar

