
Uma trajetória
extraordinária.



Empresária brasileira,
hoje uma inspiração diária para
quase 4 milhões de pessoas

Uma trajetória extraordinária. Bella 
Falconi, empresária brasileira, hoje uma 
inspiração diária para quase 4 milhões de 
pessoas, tornou-se administradora de 
seus sonhos. De moça simples 
trabalhando nos Eua até a empresária 
brasileira que palestra sobre estratégias 
emocionais paremocionais para o desenvolvimento de 
uma imagem sólida e de credibilidade, 
saúde e realização na web e na vida real.  

Durante o caminho até aqui, Bella 
ressignificou a palavra equilíbrio, 
exercitando o foco, a criatividade para 
diversificar investimentos e a gratidão 
por cada pedra no caminho, 
transformada em castelo.

Em suas paEm suas palestras, a autora do livro 
"Quem Tocou Minha Vida" compartilha 
para inspirar. Propõe reflexões e faz um 
convite: Você quer protagonizar a sua 
história? Sim. 
 



Propósito e sentido vida

O quê fazO quê faz você enfrentar seus desafios 
todos os dias? O quê faz você descobrir 
forças que não sabia que possuía nos 
momentos mais difíceis de sua vida? A 
chave para essas respostas pode estar em 
compreender a importância da 
autorrealização, do propósito e do 
sentido desentido de vida.

“Existirmos, a que será que se destina?” 
O verso de Caetano Veloso define o 
propósito de Bella Falconi, na vida 
profissional, no maternar, na 
administração dos sonhos.  

Seja protagonista da sua vida

A paA palestra  propõe a discussão do 
autocuidado e do estabelecimento de 
uma relação saudável com a alimentação, 
exercício, sono e otimismo e o que é um 
estilo de vida saudável. O objetivo 
contribuir para o bem estar , saúde e 
desenvolvimento do indivíduo.

Influência Digital:
Conteúdo e estratégia

Contando sobContando sobre o desde o início da 
sua história no mundo digital, Bella 
fala dos posicionamentos e ações 
necessárias para construir uma 
imagem sólida e de credibilidade 
da web, ou fora dela. 

TTambém discute sobre o papel da 
emoção em rede com estratégia de 
comunicação para estreitar 
relacionamento e engajamento 
com os públicos.

PALESTRAS Suas palestras são customizadas de acordo com o perfil 
do público, objetivo do evento e expertise da empresaria. 
Alguns tópicos que poderão ser abordados:

*



CONTATO COMERCIAL

DMT Palestras  |  palestras@dmtpalestras.com.br
SP (11) 3090-0604  |  BH (31) 3785-3931

www.dmtpalestras.com.br

Mais do que oferecer palestrantes, 
a DMT Palestras se preocupa em 
recomendar profissionais que 
realmente agreguem valor aos 
seus eventos e estejam alinhados 
com a sua necessidade.


