BRUNO
ROMANO
Especialista em comédia corporativa e host de eventos,
mesclando humor, storytelling e conteúdo.
Comediante, publicitário, palestrante especialista em
marketing digital, vendas e comunicação.
Empreendedor, co-fundador da Keep Learning School,
uma escola online criada em 2015 que já formou quase 10
mil alunos e impactou mais de 500 mil pessoas com seus
conteúdos gratuitos.

APRESENTADOR
(HOST)
Você já parou pra pensar no quanto o seu
evento (social ou corporativo) poderia ser
mais divertido o tempo todo, não apenas
quando um comediante ou um palestrante
"mais engraçadinho" está no palco?
E se, além de divertido, ele pudesse ter um
roteiro mais completo e pensado para que as
pessoas aprendessem mais?
Esse é o trabalho do Bruno como host, que
inclui: cocriação do roteiro do evento,
apresentação e entrega de conteúdo,
garantindo que além de um momento de
muito entretenimento, o evento seja um
momento de muita aprendizagem.

COMÉDIA
CORPORATIVA
Quer contratar um show de stand-up
comedy com piadas sobre motivação,
vendas, relação entre gestores e seu time,
propósito, empreendedorismo…
Tudo isso na visão de um comediante que
acumula quase 15 anos de vivência nos
mais variados mercados e em empresas
dos mais variados portes?
Quer criar conteúdos internos com humor?
Levar conhecimento e se comunicar com
os seus funcionários através de um portal
de conteúdo interno? Bruno Romano é o
speaker ideal!

PALESTRAS
BLZ, ME CONVENCEU

Uma palestra para ajudar a criar a apresentar projetos e ideias da forma mais atrativa possível.

Assuntos abordados: Comunicação interna e relação interpessoal.
Para quem: Empresas que desejam melhor a forma com seus colaboradores apresentam as suas
ideias, tanto para cliente e fornecedores, quanto internamente.

OS DESAFIOS DE VENDER NA ERA PÓS DIGITAL

Um update na forma de comunicar e vender os seus produtos e serviços, sejam eles físicos ou
digitais, alinhado com a forma inovadora de fazer marketing das maiores startups do mundo.
Assuntos abordados: Estratégias de marketing de conteúdo, relacionamento com clientes e
prospects, funil de vendas.
Para quem: Profissionais da área de marketing, vendas e empreendedores.

CLIENTES
ATENDIDOS

CONTATO: (11) 97058-8092
mariaaugusta@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

