
----------- PALESTRAS -----------
Diferenciadas e Transformadoras. 



FERNANDO MORA
------------ MASTER COACH ------------

Palestrante e Coach com atuação em todo o Brasil desde 2001, esta entre
os grandes nomes de palestrante e treinadores corporativo, sendo um dos
poucos que atuam na metodologia Andragógica (ensino de adultos) além
de treinamentos empresariais e atendimentos individuais como Coach,
com profissionais e executivos que buscam a mudança em seus
ambientes.

A metodologia de Fernando Mora tem com foco em ativar a motivação e o
melhor nas pessoas, levando todos a refletirem sobre como usar e
desenvolver as competências no dia a dia, sendo aplicável na vida pessoal
ou profissional.

Seu diferencial esta na interação com a plateia, provocando-a e ativando o
encorajamento para o processo de evolução.

Formou centenas de líderes, vendedores, educadores e coaches pelo
Brasil, foi idealizador do treinamento vivencial A ESTRATÉGIA DE UM LÍDER
no Beto Carrero World, conselheiro nacional do IACT – International
Alliance Coaching Training, possui 7 (sete) certificações internacionais,
entre elas a Estratégia da Excelência Disney, tem como Formação
Administrador de Empresas com ênfase em Marketing de Relacionamento
e é Fundador da Ellite Consultoria.



PALESTRA
BACKSTAGE: O QUE O “PALCO” NÃO CONTA

Somos movidos a desafios que nos impulsionam a pensar fora da
caixa e que nos fazem ir mais longe.

O Tema citado é customizado, baseado nas palestras SHOW de
Fernando Mora (LUZ E SOMBRA e O PODER DA HISTÓRIA).

Essa palestra leva a mudança de hábitos, trabalha o novo, a visão
do propósito e a busca diária juntamente com quem esta ao
nosso lado, professores, funcionários e os alunos.

Autoconhecimento baseada na história e valores de cada pessoa,
o tema é provocativo com a analogia, do que temos que deixar
nos bastidores e que deveriam levar para “palco”, ou, o que os
alunos tem nos bastidores que os professores podem aproveitar
em suas aulas.

Motivação, para criar o seu legado, ou seja, ajudar a criar sua
história.

Uma palestra interativa, com atividades, música e conteúdo.





+ INFORMAÇÕES:
contato@elliteconsultoria.com.br

11. 4456 3709 | 11. 97311 0808 (WhatsApp)


