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Seja muito bem-vindo ao meu conteúdo free - Plano de Negócio
Empreendedor.

Esse material foi criado para você pensar {ou repensar} seu
negócio ou seu produto/serviço. Planejar o empreendimento é
fundamental para alcançar metas e objetivos e dar os próximos
passos em busca do seu sucesso.

Aproveite ao máximo esse Plano de Negócios e coloque seu
negócio no rumo que você deseja.

Com carinho,
Priscila Tescaro



PLANO  DE  NEGÓCIOS EMPREENDEDOR

WWW.PRISCILATESCARO.COM.BR

1. O que será o seu negócio?

2. Quais serviços a empresa vai oferecer?

3. Quais são os concorrentes?

4. Qual investimento será necessário?

5. Qual é minha meta financeira?

6. Como serão prestados esses serviços?
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7. O que de melhor será oferecido?

8. Quem é e onde está o meu cliente?

9. Por que meus clientes vão se interessar pelo meu serviço?

10. Equipamentos necessários

11. Quais os parceiros envolvidos?

12. Qual é o nome do negócio e a justificativa para esse nome.

13. Que preço será cobrado pelos serviços? 
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Sou a Priscila Tescaro, consultora, escritora e palestrante. Sou formada
em jornalismo e tenho MBA em Marketing e especialização em
Comunicação Estratégica. Mas, tudo isso é o que o papel aceita e que
fica bonito dizer. Na minha essência eu sou uma paulistana que morou
em várias cidades e que aportou raízes em 2007 em Porto Alegre, por
causa do grande amor da minha vida. Sou esposa do Má e mãe do
Pietro {nem sempre nessa ordem}. Diariamente eu reafirmo minha
paixão por compartilhar e ensinar o que sei para empreendedores que
querem transformar sonhos em realidade.

Me sinto empreendedora desde sempre, mas decidi me aventurar com
foco e afinco nessa montanha russa de emoções no início de 2012,
quando a vida pediu um ritmo mais lento mas não menos intenso e
sempre feliz. Foi nessa época que criei a Priscila Tescaro Consultoria e
meu verdadeiro propósito: transformar sonhos em realidade
empreendeora.

Onde você me encontra:
Site: www.priscilatescaro.com.br
E-mail: contato@pritescaro.com.br
Facebook: /PriscilaTescaroConsultoria
Twitter: @pritescaro
Instagram: @pritescaro
Áudios: Priscila Tescaro
Youtube: Consultoria Pri Tescaro 


