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BEM-VINDAS AO 
BUSINESS CLUB INTERNACINATIONAL FEMULHER

 
O Business Club International Femulher - BCI Femulher, é um Clube de Conexões
Empresariais, modelado especialmente para você Mulher Empresária, Empreendedora ou
Profissional de Carreira.

Um Clube formato sob 5 Pilares: Conexão, Inspiração, Descontração, Visibilidade e
Conteúdo. Ele foi desenhado para você que deseja melhorar sua performance
profissional e até mesmo pessoal.

Em nosso clube você encontrará e se conectará com uma diversidade incrível de pessoas,
usufruirá e ofertará conteúdo, produtos e serviços.

Na sede do BCI FEMULHER de Porto Alegre, você contará com infraestrutura e
parceiros locais especializados em Coworking, endereço Comercial e Fiscal, consulte-nos.

As soluções do BCI, foram criadas pensando em você, por este motivo está em constante
evolução, ajustando o que as Associadas desejam ao que a estrutura pode oferecer, tudo
isso para atender o público local, nacional e internacional.

Nosso Clube evolui frequentemente por você, com você e para você!



COLOQUE SUA MARCA NA FRENTE DE CENTENAS E NEGÓCIOS 

O Clube de Negócios - Business Club International Femulher, sabe que administrar uma
empresa ou construir uma carreira pode ser bastante solitário, pensando nisso, numa forma
de ajudar a reduzir esse isolamento e acreditando que poderá contribuir para o sucesso dos
Negócios de Empreendedoras, Empresárias e Profissionais de Carreira, é que nasceu o BCI.

Uma maneira de conectar pessoas em todos momentos, com ideias que possam
Inspirar, educar, capacitar e ajudar as Associados do BCI a crescer em confiança
e conhecimento.

MISSÃO
Inspirar pessoas para construir ou potencializar sua jornada Empreendedora,
através de conexão, inspiração, descontração, conteúdo e visibilidade.

VISÃO
Ser um clube referência num mundo de igualdade, repleto de pessoas
fortes e inspiradoras que promovam e divulguem o trabalho uns dos outros.

INSPIRAÇÃO

PILARES DO CLUBE

DESCONTRAÇÃOCONEXÃO VISIBILIDADECONTEÚDO

CLUBE DE VANTAGENS

CLUBE DE VANTAGENS
 

FAÇA PARTE DA NOSSA VITRINE VIRTUAL PROMOVA E RECEBA
DESCONTOS ESPECIAIS

 
O clube de vantagens do BCI, está desenvolvendo uma plataforma de fácil
navegação, que está sendo construída para conectar Associados com benefícios,
descontos e convênios.

VOCÊ RECEBERÁ SUA CARTEIRINHA VIRTUAL NUMERADA A PARTIR DE
MARÇO 2021.



EVENTOS |  PROJETOS | BONUS | BENEFÍCIOS... e muito mais!!!



Metodologia: Palestra online, sempre protagonizada por uma
Associada BCI - à noite.
Formato: Online e Gratuito para Associadas.
Periodicidade: Variável (idealmente mensal ou bimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para Network,
divulgação de produtos, promoções, sorteios,...

PALESTRA DE NEGÓCIOS ONLINE

Metodologia: Rodada de Negócios Online, onde os integrantes
poderão fazer seu Pitch - formada por 1 empresa âncora (5
minutos) + até 30 inscritas (1min30seg).
Formato: Online e Gratuito para Associadas.
Periodicidade: Variável (idealmente mensal ou bimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para Network,
divulgação de produtos, promoções, so.rteios,..

RODADA VIRTUAL DE NEGÓCIOS

Metodologia: Painel online, sempre protagonizada por 2 ou 3
Associadas BCI - pela manhã.
Formato: Online e Gratuito para Associadas.
Periodicidade: Variável (idealmente mensal ou bimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para Network,
divulgação de produtos, promoções, sorteios,...

PAPO TÉCNICO COM CAFÉ ONLINE

Metodologia: Encontro Presencial que promova uma
experiência sensorial aos convidados, em locais itinerantes,
com dinâmicas e uma convidada referência para inspirar no
momento Inspirience - 30% desc. Associadas.
Periodicidade: Variável (idealmente trimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para Network,
divulgação de produtos, promoções, sorteios,...

FEMULHER EXPERIENCE

Metodologia: Encontro presencial no horário de meio dia,
incluso alimentação + dinâmicas de Network + dinâmica
itinerante.
Formato: Presencial -  Associadas tem 35% de desconto.
Periodicidade: Variável (idealmente trimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para Network,
divulgação de produtos, promoções, sorteios,...

ALMOÇO DE IDEIAS

Metodologia: Encontro presencial noturno, incluso
welcome drink e dinâmicas descontraídas, com painel
temático de associadas Especialistas.
Formato: Presencial -  Associadas tem 35% de desconto.
Periodicidade: Variável (idealmente trimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para
Network, divulgação de produtos, promoções, sorteios,...

NOITE DA TRIBO

BÔNUS & BENEFÍCIOS
[BENEFÍCIO]

[BENEFÍCIO]

[BENEFÍCIO] [BÔNUS]

[BÔNUS]

[BÔNUS]



Metodologia: Painel formado por pelo menos 1 associadas
internacional, para intercâmbio de informações, experiências e
cultura, num formato de pocket palestras, com interação.
Formato: Online e Gratuito para Associadas.
Periodicidade: Variável (idealmente trimestral).
Bônus: Grupo de Whats temporário (4 a 7 dias) para Network,
divulgação de produtos, promoções, so.rteios,..

TALKS TED FEMULHER

BÔNUS & BENEFÍCIOS
[BENEFÍCIO]

Metodologia: Programa de aprofundamento literário, visando
estudo, dinâmicas, implementação e práticas, focado no
desenvolvimento intelectual, emocional e empresarial - a
duração do programa será entre 4 e 8 semanas, conforme tema,
ministrado por Associadas Especialistas.
Formato: Online -  70% de desconto para Associadas.
Periodicidade: Variável conforme tema e público.

MASTER MIND FEMULHER [BENEFÍCIO]

Metodologia: Evento de imersão empresarial, no formato
"Day Use", promovendo os 5 pilares do Clube, com dinâmicas
de Network, dinâmicas empresarias, pitch, exposição e bazar.
Formato: Presencial - 25% de desconto para Associadas.
Periodicidade: Variável.

FEMULHER HOUSE [BÔNUS]

Metodologia: Viagem em grupo para locais pré-definidos, com
cronograma previamente definido pelo Clube, com intuito de
descontrair, conectar e inspirar integrantes deste produto.
Formato: Presencial com deslocamento e pernoute -  desconto
diferenciado para Associadas.
Periodicidade: Variável.

FEMULHER NA ESTRADA [BÔNUS]

Metodologia: Feira presencial de abrangência internacional,
reunindo coletivos e lideranças femininas, em espaço que
comporte acima de mil pessoas.
Formato: Presencial -  desconto diferenciado para Associadas.
Periodicidade: Idealmente a cada 3 anos.

FEMULHER - FEIRA DE CONEXÕES

Metodologia: Formação de grupos para o incentivo e prática
de esportes, tais como Beach tênis, Handebol, Funcional,...
Formato: Presencial, exclusivo para Associadas ou convidadas
do Clube.
Periodicidade: Conforme adesão e interesse.

FEMULHER SPORTS

[BÔNUS]

[BÔNUS]



BÔNUS & BENEFÍCIOS
[BÔNUS] [BÔNUS]

[BÔNUS]

[BENEFÍCIO]

ACERVO CORPORATIVO AS EMPODERADAS

É um Bônus para as Associadas que estejam próximas a sede do
Clube (Porto Alegre) ou de alguma Licenciada que se interesse. 

Uma biblioteca física com livros para ler ou para doar a disposição
das Associadas de forma gratuita.

CAFÉ CONECTADAS

É um Bônus para as Associadas que estejam próximas a sede do
Clube (Porto Alegre) ou de alguma Licenciada que se interesse.

Espaço compartilhado (liberado mediante agendamento) no turno da
manhã (apenas para associadas) - Traga seu Laptop, lanche, livro ou
um bom papo - Exclusivo para associadas.

BANCO DE PALESTRANTES
Espaço que está sendo formatado no site para acomodar todas
associadas que tenham interesse em palestrar para o Grupo, ser
indicada pelo Grupo ou pelo Clube para Palestrar em outro lugar.
Para participar é necessário: fazer a solicitação por e-mail com
o título Banco de Palestrantes, enviando: Seu Nome | Nome da
Palestra | Objetivo da Palestra | Conteúdo Abordado | Foto da
Palestrante e Logo da Empresa (se tiver).

FAÇA ACONTECER
Festa de premiação (ideal) a cada 2 anos em categorias
previamente informadas com acesso diferenciado para Associadas:
Superação | Reinvenção | Inspiração | Voluntariado.
Quando: 05/12/2022 - Horário: das 19h às 23h - Local: à definir.
Valor do Ingresso: Associada terá 30% de desc. para um par de
Ingressos. Inscrições: Entre 01/03/2021 e 01/07/2022 -
Associada: Sem custo para participar - Não Associada:  R$ 200,00.

NEWSLETTER FEMULHER
Todas Associadas do Clube tem direito a participar Gratuitamente
da Newsletter Femulher, um Catálogo Digital de anúncio de
Produtos, Conteúdo e Serviços. 
Para isso bastará enviar o material até o dia 15 de cada mês para
o e-mail angellica@femulher.com.br e sua informação,
promoção ou artigo estará na Newsletter da 1ª semana do mês
seguinte - Produto vigente após Março 2021.

AGORA QUE SÃO ELAS
Sua história eternizada em um livro, com desconto mega especial para
Associadas. Periodicidade a cada 2 anos (podendo ser alterada).  Com direito
a Sessão de Autógrafos e acesso facilitado para o Evento de lançamento. 
Quem participar do Livro, além de estar na sessão de autógrafos, terá 30%
de desconto em 1 par de ingressos para o Evento de Lançamento que
acontecerá em local nobre na cidade de Porto Alegre.
Enviar História até : 01/03/2022 - Evento de Lançamento: 22/08/2022 -
Faça contato!



BÔNUS & BENEFÍCIOS
[BENEFÍCIO]

[BENEFÍCIO]

[BENEFÍCIO]

[BENEFÍCIO]

CLIQUE NO ÍCONE E SIGA NOSSO INSTAGRAM.

CLIQUE NO ÍCONE E SIGA NOSSO LINKEDIN.

CLIQUE NO ÍCONE E SIGA NOSSO FACEBOOK

CLIQUE AQUI E ENTRE NO NOSSO GRUPO DE TELEGRAM

TELEGRAM
Grupo de Empreendedoras na Rede Telegram.
Inclui todas participantes de algum evento do Femulher.
Entre para o Grupo - Associada ou não!!!

[BENEFÍCIO]

SELO BCI FEMULHER
Um selo que certifica todos eventos das Associadas BCI.
Para usar o selo, basta passar as informações do Evento ao BCI
e solicitar o Arquivo, bem com solicitar o redesenho do Card
para publicação nas redes do BCI.

[BENEFÍCIO]

VIDE DETALHAMENTO NA PRÓXIMA PÁGINA

https://www.facebook.com/businessclubinternationalfemulher
https://www.instagram.com/bcifemulher
https://www.linkedin.com/company/bcifemulher
https://t.me/joinchat/Mp5ZRR1-7yVTZ0NJjjIUqQ
https://t.me/joinchat/Mp5ZRR1-7yVTZ0NJjjIUqQ


FEMULHER EXPERIENCE

SELO FEMULHER

Continuamente estamos selecionando Patrocinadores para o Projeto
- Adote uma Empreendedora, faça  contato com o Business Club
International Femulher  e saiba como apoiar o desenvolvimento de
mais Mulheres Empreendedoras, ficando responsável pela Cota desta .

Além de um grande e sonoro obrigada, o que você ganha com
isso? 

Gratidão, reconhecimento, associação positiva e a certeza de ter feito a
coisa certa! 

O Patrocinador arca com 50% do Custo do Plano Juntas Somos
Mais e o Clube com os outros 50%.

Prazo de duração do Programa: 6 meses prorrogável por mais 6 meses,
mediante interesse do Patrocinador e Avaliação de desempenho do
Clube.

Entre em contato conosco  (comercial@femulher.com.br), pois
teremos muito prazer em passar todos detalhes sobre este lindo Projeto.

Com o objetivo de  apoiar as Mulheres Empreendedoras ou que queiram
Empreender, que neste momento estão passando por dificuldades e
sozinhas não estão conseguindo dar a volta, o BCI Fermulher criou o
Projeto Social Adote uma Empreendedora com duração de 6 meses,
prorrogável por mais 6 meses, conforme critérios do Clube.

Para ter direito a integrar este Programa, você precisará:

- Ser Mulher.
- Ter um Negócio ou a ideia de um Negócio.
- Comprovar sua situação financeira através de um relato detalhado do
momento atual.
- Agendar uma Entrevista com o Clube.

Faça sua solicitação de intenção para:
comercial@femulher.com.br  

PROJETO SOCIAL
ADOTE UMA EMPREENDEDORA
PATROCINADOR

PROJETO SOCIAL
ADOTE UMA EMPREENDEDORA
ASSOCIADA BOLSISTA



2 Cards por mês sem custo.
Basta enviar  card como modelo ou elementos.
Até 7 dias para confecção e publicação nas redes
do Clube.

Associada BCI, tem como benefício novo e exclusivo o
seu Card redesenhado com selo do Clube.

NOVIDADE EXCLUSIVA PARA ASSOCIADAS



BENEFÍCIOS
BCI FEMULHER

E muito mais...



JUNTAS
SOMOS MAIS CORPORATE PARCEIRA WORLD WIDE BOLSISTA

BENEFÍCIOS - BCI FEMULHER

Descontos especiais com ofertas exclusivas para  de associada para associada - Clube de Vantagens BCI (com login e senha).

Espaço virtual para expor seu Negócio, informando quais serviços ou produtos sua empresa trabalha - para ter direito a este
benefício você precisará preencher o cadastro adequado - Solicite!
Desconto Exclusivo para participar do Livro Agora que são Elas (obedecendo as regras e prazos de inscrição - produto que poderá
acontecer a cada 3 anos ou conforme interesse do Clube e Associadas.

Comunidade no Facebook  Fechada (Em construção).

Grupo no Telegram – Trocas e Network.

Master Mind BCI Femulher (4 a 6 Encontros Online para Estudos com Especialistas em temas definidos pelo BCI com Gamificação)
– Desconto de 75% para Associadas.

Sua Foto no Site (Espaço Galeria de Associadas) - mediante autorização e envio do material.

Palestra de Negócios Online (vaga gratuita para assistir, mediante inscrição via Sympla).

Rodada Virtual de Negócios (vaga gratuita para assistir, mediante inscrição via Sympla).

75% DE
DESC

75% DE
DESC

75% DE
DESC

75% DE
DESC

01.

02.
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04.

05.
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07.

08.

09.

10.

11.

12.

DESCRIÇÃO

75% DE
DESC

Papo Técnico com Café – Online (Gratuito, mediante inscrição via Sympla).

Talks TED BCI Femulher (Gratuito, mediante inscrição via Sympla).

Faça acontecer - Inscrição no Prêmio Gratuita para Associadas.

1/3



JUNTAS
SOMOS MAIS CORPORATE PARCEIRA WORLD WIDE BOLSISTA

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

DESCRIÇÃO

Banco de Palestrantes (mediante interesse e envio de todo material necessário).

Seu Logo no Site (Espaço Empresas Associadas) - Mediante envio.

Ser convidada para Protagonizar os Eventos do Clube (Mediante agenda e especialidade).

Ser convidada para Protagonizar os Eventos Internacionais do Clube (Mediante agenda e especialidade).

Entrada Gratuita no SerMulher - Evento Online (Feira Virtual, sempre que acontecer).

Selo do BCI Femulher para seus Eventos - Sempre avisar a Sede do BCI quando utilizar.

01 Disparo para o Mailing BCI Femulher de cada Evento informado pela Associada (redação enviada para o e-mail do Clube).

Banner da Associada rodando sem custo por 15 dias para cada evento informado (Banner produzido pela própria Associada).

Pessoa Jurídica: Plano que autoriza até 03 Pessoas para acessar os Eventos Virtuais do BCI Femulher. 

Espaço para Vitrine Física na Sede do BCI Femulher (Vitrine orçada e adquirida diretamente com a Arquiteta Credenciada).

Espaço para Placa na Sede do BCI Femulher (orçada e adquirida diretamente com a Arquiteta Credenciada).

Participar do Conselho que admite novas Associadas Parceiras.

2/3BENEFÍCIOS - BCI FEMULHER



JUNTAS
SOMOS MAIS CORPORATE PARCEIRA WORLD WIDE BOLSISTA

25.

DESCRIÇÃO

Estar na News Letter Femulher, mediante envio do material dentro do prazo estipulado.

3/3BENEFÍCIOS - BCI FEMULHER



BÔNUS
BCI FEMULHER

E muito mais...



JUNTAS
SOMOS MAIS CORPORATE PARCEIRA WORLD WIDE BOLSISTA

BONUS - BCI FEMULHER

DESCRIÇÃO

3/3

Almoço de Ideias – Acesso como associada e desconto Especial para a aquisição do Benefício.

Noite da Tribo – Acesso como associada e desconto Especial para a aquisição do Benefício.

Café Conectadas – Espaço Físico na Sede do BCI, liberado todas manhãs (9h às 12h) mediante disponibilidade e prévio
agendamento (este Bônus poderá ser replicado nas Licenciadas).
Convênio com Coworkings em Endereços nobres e planos diferenciados para locação de salas e gestão da Correspondência
(solicite informações diretamente na sede do BCI).

Acervo Corporativo Empoderadas – Diversos títulos disponíveis para retirada e aceitando doações.

Espaço Compartilhado na Sede do Clube - Sala para trabalho com internet – sob agendamento, liberado 1 vez por semana, até 1h
sem custo (horas excedentes vide tabela do Clube), mediante disponibilidade (não  cumulativo).
Sala para Reuniões, Treinamento e Gravações – Equipada para até 8 pessoas com internet –  agendamento 1x por mês - 1/2
turno (manhã/tarde) – 9h às 12h ou 14h às 17h – mediante disponibilidade de agenda (não cumulativo).
Sala para Reuniões, Treinamento e Gravações – Equipada para até 8 pessoas. Espaço Especial – agendamento 1x por bimestre
1/2 turno (manhã ou tarde) – 9h às 12h / 14h às 17h – vide disponibilidade (não cumulativo).
Auditório - até 56 pessoas (pandemia 23 pessoas), com espaço separado para Coffee Break – sob agendamento 1x por trimestre
meio turno (consulte Turno) – vide disponibilidade de agenda (não cumulativo).
Femulher Experience – Evento presencial, limitado a capacidade definida pelo local escolhido. Desconto Especial para Associadas
na aquisição do Ingresso.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Femulher House – Evento presencial, limitado a capacidade definida pelo local escolhido. Desconto Especial para Associadas na
aquisição do Ingresso.11.



PLANOS
BCI FEMULHER



Anual a vista - R$ 1.349,00
Anual a Prazo - 12 x 149,00
Semestral a vista - R$ 749,00

Anual a vista - R$ 2.000,00
Anual a Prazo - 12 x 220,00

Anual a vista - R$3.000,00
Anual a Prazo - 12 x 330,00

Anual a vista  -  U$ 600 Via Seleção
através de formulário padrão

BCI FEMULHER 
PLANO BOLSISTA

BCI FEMULHER 
WORLDWIDE

BCI FEMULHER 
ASSOCIADA PARCEIRA

BCI FEMULHER
 JUNTAS SOMOS MAIS

BCI FEMULHER A
CORPORATE

Plano ideal para você quem atua
sozinha na Empresa ou é a única
liderança Feminina.

Você compra com seu CPF,
porém poderá expor e negociar
com seu CNPJ.

A titularidade é intransferível, ou
seja, somente você poderá usar,
caso não tenha disponibilidade,
não poderá repassar.

Plano ideal para você quem atua
com sócias ou parceiras de
Negócios.

Você compra com seu CNPJ,
nomeia a responsável e esta
poderá incluir ou excluir a
qualquer momento + 2 pessoas
em seu contrato, desde que
todas preencham o cadastro
referente ao plano e seja
comunicado pela representante
a inclusão ou exclusão.

Tem direito a Expor produtos no
Café Conectadas, desde que adquira
o NICHO diretamente com a
Arquiteta Conveniada.
Tem direito a Placa, desde que
adquira o NICHO diretamente com a
Arquiteta Conveniada.
Participará do Conselho que define a
entrada de novas Associadas
Parceiras, para assim garantir não
conflitar produtos e serviços neste
Plano, especificamente.

Plano com as mesmas
características do "Corporate",
porém com algumas vantagens a
mais.

Plano com as mesmas
características do Juntas Somos
Mais, porém direcionado às
Associadas Internacionais e com
vantagens específicas para este
plano.

Plano do Projeto Social do Clube,
visa auxiliar Empreendedoras
que comprovem situação de
vulnerabilidade financeira,
podendo usufruir das mesmas
vantagens do Juntas Somos Mais
de forma subsidiada por
Empresas Solidárias em conjunto
com o Clube.



COWORKINGS PARCEIROS CONVENIADOS - PORTO ALEGRE
RESERVAS POR HORA | DIA | MÊS | ENDEREÇO COMERCIAL / FISCAL | GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA

Consulte-nos sobre este programa e agende diretamente com o Coworking escolhido!



Ana Cláudia Bitencourt
Presidente

BC Femulher
(51) 98194-3905

Nossa Equipe

Av. Independência, 925  / 1108 - 11º andar | Porto Alegre / RS | Brasil

Angélica Noguez
Vice Presidente

Operações e Projetos
(51) 98267-6767

Marlene Candido
Vice Presidente

Mercado e Licenças
(51)  99164-8053

Franciele Claudino
BC Femulher

(51) 9 8613-3285
comercial@femulher.com.br


