DENÍLSON
SHOW
Pentacampeão mundial e apresentador do programa Jogo
Aberto na Rede Bandeirantes, Denílson conquistou espaço
nos estádios, como jogador de futebol e nos palcos e
estúdios, como comunicador.
Sua carreira no futebol começou em 94, conquistou títulos
como a Copa Conmebol, Campeonato Paulista, Copa
América, Copa das Confederações e foi um braço
fundamental para o pentacampeonato brasileiro na Copa do
Mundo de 2002.

DENÍLSON
SHOW
Ao se aposentar como jogador, Denílson
trocou as chuteiras e a bola pelo microfone
e pela câmera, começando mais uma
carreira de sucesso, agora como
comunicador.
Por trás de sorrisos, coleciona histórias
inspiradoras sobre sua carreira, luta e
superações, que foram ingredientes
fundamentais para que hoje ele seguisse
traçando novos objetivos e alcançando-os
com excelência.
Um dos novos projetos do jogador é o Talk
Show “Aqui é Trabalho e Muita Resenha”,
onde, acompanhado pelo ex-técnico e
amigo Muricy Ramalho, contam histórias
incríveis sobre os bastidores do futebol.

PALESTRAS
SUPERAÇÃO: OS APRENDIZADOS DE UM PENTACAMPEÃO
Onde vai comentar os recomeços, as decisões e as vitórias da carreira. A sua incrível capacidade de recomeçar e superar as
dificuldades, abrir mão da vaidade, fugir da zona de conforto, enfrentar os desafios e encarar as dificuldades foram atitudes
fundamentais para conquistar o sucesso. Uma palestra descontraída, interativa e com uma grande dose de emoção. O conteúdo
mescla a sua história de sucesso com as lições que aprendeu ao longo da vida, fazendo sempre uma analogia precisa com o
mundo corporativo e com a carreira dos participantes.
Assuntos abordados: Motivação, resultados, trabalho sob pressão, trabalho em equipe, tomada de decisão, riscos, derrotas e
vitórias.
Para quem: Todos aqueles que quiserem se inspirar e se engajar em suas missões e projetos, e proporcionar uma experiência
incrível para os seus colaboradores.

TALKSHOW “AQUI É TRABALHO & MUITA RESENHA”
O melhor dos bastidores do futebol apresentados pelo Denílson Show e Muricy Ramalho. Esse reencontro de um dos maiores
treinadores do Brasil com um grande campeão mundial é garantia de sucesso, já tendo lotado todas as sessões até hoje! Mediado
pelo relações públicas Guilherme Alf, o projeto aborda histórias engraçadas, emocionantes e exclusivas do futebol.
Assuntos abordados: Futebol, superação, humor, trabalho em equipe, liderança, tomada de decisão, confiança, empenho e
dedicação.
Para quem: Para os fãs de futebol e aqueles que querem se inspirar na trajetória de dois campeões que fazem sucesso dentro e
fora do campo.

FALE COM O NOSSO TIME E GARANTA UM SHOW
DE CONTEÚDO PARA SUA EMPRESA.
(11) 5083 - 9970
palestras@insperiencia.com.br
www.insperiencia.com.br

