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LUZ E SOMBRA (Fernando Mora) com A MAGIA DA VIDA (Issao Imamura) traz ao público
um momento único e desafiador em busca dos objetivos diários.

INÉDITO no Brasil a união de uma palestra motivacional com atos de ilusionismo,
conteúdo dentro da realidade, da vida pessoal, profissional, das organizações e suas
equipes.

OBJETIVO:

Refletir sobre as fases da vida pessoal, profissional e ou da empresa, passando por todas
as áreas baseado no momento atual e o caminho a percorrer até o objetivo desejado. Esse
Workshop proporciona aos participantes a oportunidade de conhecer ferramentas que
ajudarão na motivação e evolução individual e ou equipe.

BENEFÍCIOS:

• Potencializar suas competências e experiências;
• Melhorar os relacionamentos;
• Ganhar ferramentas para o desenvolvimento pessoal e profissional;
• Identificar as crenças limitantes e fortalecedoras da sua vida.

Pode ser adaptado conforme a necessidade da empresa e tema do evento.

WORKSHOP MOTIVACIONAL
PALESTRA SHOW
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Palestrante e Coach, com atuação em todo o Brasil desde 2001, em grandes
empresas, 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, equipes e executivos que buscam
a mudanças 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 em seus
ambientes.

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

Formou centenas de líderes, vendedores e coaches pelo Brasil, foi idealizador
do treinamento vivencial no Beto Carrero World.

Fernando Mora
Master Coach
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O PRIMEIRO PALESTRANTE MOTIVACIONAL MESTRE ILUSIONISTA
ESTRATÉGICO DO BRASIL.

Issao Imamura ministra palestra com foco em motivação e
resultado, é um palestrante raro, não apenas um
palestrante motivacional que apresenta mágicas e tão pouco um
mágico que faz palestras corporativas, mas, foi o primeiro
palestrante motivacional ilusionista da história do Brasil.

Foi o pioneiro a desenvolver o ilusionismo no país como arte e como
empreendimento, atendendo grandes e médias corporações do
Brasil e do Exterior com seus projetos de impacto desde 1993.

Issao Imamura é o n 1 do Brasil e foi o primeiro a diferenciar o

termo “Ilusionismo” do termo “mágica” em horário nobre da rede
nacional, e isso, dez anos antes dos Estados Unidos adotarem a
mesma diferença.

Foi o primeiro Ilusionista do Brasil a participar do Festival
Internacional de Ilusionistas em 1996, neste evento foi considerado
um dos 7 maiores Ilusionistas do Mundo por se apresentar em
grande estilo e impactando as pessoas.

Issao Imamura
Ilusionista Estratégico






