leading from the inside out

ask for
a christmas
transformation
dinner
Celebrar em equipa o Natal

Despertar a criatividade

Desafiar o ano de 2013 com a intenção e a
energia da abundância, é o mote do
programa inovador que a Ask for Alchemy e
a Ritmundo, em parceria com a Kiss the
Cook e a livraria Ler Devagar (que se
encontra entre as 10 mais belas do mundo),
desenharam para celebrar em equipa a
época natalícia.

A fórmula é uma actividade de meio dia
(manhã com almoço) ou final de tarde (com
jantar), rica em experiências de alto
impacto verdadeiramente transformadoras
a acontecer no LX Factory.

PROGRAMA
Soul Sounding

Kiss the Cook

Arte terapia

Fazendo uso da voz,
do corpo, do ritmo
e do movimento, ajudamos
a ultrapassar crenças e
padrões enraizados,
manifestando a energia
criativa em cada pessoa.

Unir as pessoas em torno
da cozinha, numa tertúlia
rica em ideias disruptivas e
momentos mágicos, ligados
pelo tema da transformação.

Entrar em contacto com o
poder da transformação e
pintar a intenção da equipa
para 2013, inspirado pela
magia dos livros.

Testemunhos

Preço

78€
por pessoa
com tudo incluído.

O programa não deixa margem para dúvidas. E os testemunhos
dos clientes reforçam o nosso poder de encantar:
Enquanto participante e Managing Partner da Vieira de Almeida Advogados, fiquei encantado com os
resultados deste programa desafiante e inovador desenvolvido pela Ask For Alchemy.
Deu à equipa novas perspectivas e contribuiu para despertar em cada pessoa, forças e talentos.
Recomendo vivamente este exercício.
João Vieira de Almeida
Vieira de Almeida e Associados
Que a Ask For Alchemy continue a mudar a forma como as pessoas enfrentam o dia-a-dia

Contacto

e acima de tudo a forma como encaram os desafios do dia-a-dia.
Millennium BCP

Sofia Costa Quintas
Telemóvel 916897515
Sofiacostaquintas@askforalchemy.com
www.askforalchemy.com

Brutal!!! Simplesmente uma experiencia única. Foi fantástico. Parabéns pelo trabalho.

