PALESTRAS TRANSFORMADORAS PARA
EVENTOS MEMORÁVEIS

NOSSA HISTORIA
A Silos Eventos está presente no mercado há 16 anos,
através da sua fundadora Elizabeth Lopes de Silos,
atendendo empresas nos mais diversos segmentos,
evoluindo a cada dia na missão de oferecer treinamento
desenvolvimento em Eventos Corporativos que gera
experiências únicas e personalizadas para cada
necessidades .
Desde 2019 a Silos Eventos oferece a Mentoria de
formação e Comunicação para Palestrantes, Lideres e
Executivos.

NOSSA PRINCIPAL
MISSÃO
O Trabalho principal da Silos Eventos como
Banco de Palestrantes, é oferecer e definir o
Palestrante ideal para a demanda de cada
Empresa que busca este Serviço.

O QUE OFERECEMOS
Profissionais com amplo conhecimento nas mais
diversas áreas de atuação. Nosso compromisso
é com uma entrega de qualidade, a fim de
promover mais engajamento entre os
colaboradores de forma que, cada palestra ou
treinamento sirva como propulsor de novas
ideias e crescimento individual e coletivo.

ONDE PODEMOS ATUAR
Em conexão com setores de RH, de Marketing,
Eventos, e Setores de Comunicação, atuamos
com: Empresas de Pequeno , Médio e Grande
porte – Instituições – Escolas – Universidades –
Entidades de Classe – Associações.

PRINCIPAIS TEMA E FOCO
Vendas, Liderança, Atendimento ao Cliente Produtividade- Alta Performance - Marketing
Digital- Sustentabilidade Ambiental Treinamento
para Call Center- Fisioterapia para prevenção de
doenças - Gestão de Riscos Trabalhistas .Eventos de Comunicação Interna : Sipat,
Semana da Saúde , Semana da Mulher Lançamentos de Produtos – Convenções de final
de ano. Programas de Qualidade de Vida.
Prevenção de Stress e Medos.

Elizabeth Lopes de Silos
Graduada em Ciências Sociais – Sociologia- com
especialização em Comportamento (USA).
Pela Unicamp, fez Especialização e Melhorias de
Processos Industriais.

O QUE É O BANCO DE
PALESTRANTRES - SILOS EVENTOS?

Formação em Mentoria em Comunicação destinada
para Palestrantes, Lideres, Negociadores e Executivos
e Transição de Carreira.

Nosso Banco de Palestrantes conta com profissionais de
alta qualidade, com experiência e sucesso comprovados
em Eventos Corporativos nas diversas áreas
relacionadas aos mais variados temas voltados para um
mercado preocupado com qualidade, seriedade e
comprometimentos de seus parceiros e colaboradores .
São reconhecidos e identificados pela sua competência
e experiência profissional.

Formação focando Alta Performance e Oratória.

FORMATO DAS
APRESENTAÇÕES
ON LINE – OFF LINE / Presencial- ONLINE gravado em
studio. Plataforma.. São personalizados conforme
necessidade da empresa.
O uso de Palestras corporativas motiva, gera vínculos,
novas ideias e impulsiona o crescimento, tanto coletivo
como individual, estimulando os colaboradores a
produzir em sua respectiva área de atuação por
entender o propósito da empresa para o qual trabalha.
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