
MENTORIA DE
NEGÓCIOS

03 MARÇO 2023



QUEM É A
 

VILLA MANGUI?



Sobre a Villa Mangui (VM)

Cabo Verde, África | Portugal, Europa

FALA CONNOSCO

O que fazemos?

Educar e participar no desenvolvimento de negócios e das pessoas que os gerem.

reduzir significativamente os esforços das ações desenvolvidas,
aumentar a probabilidade de sucesso das ações implantadas.

A VM é um Hub de Negócios, para micro, pequenas e médias empresas, que
pretendem destacar-se no mercado. Tendencialmente, os nossos clientes procuram
desenvolver marcas (mais) Premium.

Temos uma equipa multidisciplinar & qualificada, que oferece prestação de múltiplos
serviços, com ótimo nível de qualidade & humanidade. Através deste modelo de
negócio, conseguimos:

Tal acontece, porque trabalhamos de forma colaborativa e as diferentes áreas de
negócio são pensadas de forma holística e não isoladamente (ex.: estratégias
desenvolvidas diretamente pessoas de finanças e de marketing).

Work smarter, not harder!

Quais são os nossos valores?

Comunidade

Mentoria

Legado

            Se queres ir rápido, vai sozinho.
            Se queres ir longe, vai em grupo.
            Provérbio Africano

            Proporcionar o desenvolvimento da melhor versão da tua marca e de ti mesm@, 
            enquanto pessoa que a gere.

             Melhorar o hoje para deixar um legado melhor para amanhã

By the way... já comeste manga hoje?

Como fazemos?

organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com
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Qual o papel da Academia?

A Villa Mangui Academia destina-se a empreendedores juniores, que nunca
empreenderam ou que o fazem há relativamente pouco tempo (< 3 anos).

Não te damos o peixe, ensinamos-te a pescar.

organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com

E quais serviços são oferecidos na Academia?

Mentoria de Negócios
Imersão CEO
Villa CEO (brevemente)

RendezVous CEO
Temos ainda o seguinte evento com componente educativa:
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QUE MENTORIAS TEMOS?



Mentoria Basic Mentoria Villa Mangui

Este plano é
indicado para
quem quer...

Otimizar determinada área do
negócio (ex. precificação, gestão
financeira, marketing digital).

Desenvolver uma nova marca.
Fazer um rebranding, ou relançar,
uma marca existente.

O que está
incluído?

5 sessões de mentoria (individual)
3 sessões de mentoria

Acompanhamento entre sessões
de mentoria individual
1 Mês de Acompanhamento após
sessões individuais
Desconto em eventos VM
Ofertas de 10 Templates para Redes
Sociais ou Template de Proposta
Comercial

      (em grupo)

21 sessões de mentoria

5 sessões de mentoria

Acompanhamento entre sessões de
mentoria individual
1 Mês de Acompanhamento após
sessões individuais
1 Sessão de Visita ao Teu Negócio

Oferta de 01 Press Release
Oferta de Identidade Visual 

Desconto em eventos VM

       (individual)

       (em grupo)

       (dependendo da localização)

           -- Palete de cores, & Tipografia
           -- Logotipo, 
           -- Cartão de visita
           -- Cartão de agradecimento
           -- 10 templates para Redes Sociais

Durante
quanto
tempo?

2 Meses de Mentoria

1 Mês de Acompanhamento
+

4 Meses de Mentoria

1 Mês de Acompanhamento
+

Investimento

ECV: 22 222 x 2     (44 444 ECV)
EUR: 200.88 x 2     (401.76 EUR)

ECV: 40 000
EUR: 361.59

Pagamento prestacional

Pagamento a pronto 
(10% de desconto)

ECV: 20 000 x 5       (100 000 ECV)
EUR: 180.79 x 5         (903.97 EUR)

ECV: 90 000
EUR: 813.58

Pagamento prestacional

Pagamento a pronto 
(10% de desconto)

Métodos de
Pagamento

Transferência bancária
Compra online

Transferência bancária
Compra online

Condições
As sessões individuais deverão ser dadas durante os Meses de Mentoria.
Prestações deverão ser pagas até ao di 5 de cada mês.

As Nossas Mentorias de Negócios

Cabo Verde, África | Portugal, Europa

FALA CONNOSCO
organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com

As 21 sessões da Mentoria Villa Mangui vão te permitir ter uma visão holística sobre do teu negócio. 

Caso optes por esta mentoria, terás sessões sobre:
       1 Criação de Valor                                                   6 Branding da Marca
       2 Objetivos e Planeamento Estratégico                (Identidade Visual & Experiência do Cliente)
       3 Finanças (Pessoais e do Negócio)                     7 Branding Pessoal (Imagem, Etiqueta & Postura)
       4 Marketing & Comunicação (inc. Pitch)             8 Formalização do Negócio
       5 Vendas e Negociação



Até 2 Sessões mensais (Online) de Mentoria Individual (45 minutos cada).
Acompanhamento entre sessões (ex. WhatsApp).
1 Sessão Mensal (Online) de Mentoria de Grupo (60-120 minutos cada).
Inscrição (mensalidade) na futura comunidade da Villa Mangui (com várias aulas mensais de
empreendedorismo, que ficarão gravadas na plataforma).
Desconto nos eventos da Villa Mangui.

Subscrição mínima de 3 meses.
Número de meses definido aquando da contratação do serviço.
A prestação do serviço deverá ser paga, por transferência bancária, até ao dia 05 do mês em
que é prestado.

Após a tua Mentoria Basic ou Villa Mangui
Poderás ter a tua Mentoria On-Going

O que está incluído?

Investimento:
ECV: 13 000
EUR: 117.72

Condições:

Cabo Verde, África | Portugal, Europa
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As Nossas Mentorias de Negócios

organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com
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Sara Brito Coimbra Liz Araújo

Barth Almeida

Ana Rita D'Almeida

Claudina Correia

organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com

Quem te dará as sessões de
Mentorias de Negócios?
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O QUE DIZEM SOBRE NÓS?
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Feedback sobre as nossas
Mentorias de Negócios

REBRANDING
 

Sobre o meu processo de mentoria: trabalhar com a Villa Mangui
(VM), foi sem dúvida alguma umas das melhores decisões que
tomei neste ano de 2022.

A decisão de recorrer aos serviços de mentoria, primeiro a
Mentoria Villa Mangui e depois a Mentoria On-going, surgiu da
necessidade de materializar as ideias e projectos que eu tinha para
a minha marca, ou seja, precisava partir para a acção, e a VM
ajudou-me nesse sentido, e não só.

Trabalhar com a Sara em primeira pessoa, permitiu-me
desprender-me do meu medo de errar e de ter tudo perfeito, e só
depois, avançar. Permitiu-me partir para a ação, criando planos,
traçando objetivos e metas para que os projetos pudessem
finalmente acontecer.

A Sara é uma pessoa que constantemente traz ideias novas para
cima da mesa com o fim de impulsionar e valorizar a minha marca.
Por exemplo, ela procura formas de inovar e dar a conhecer o meu
projeto a atuais e futuros clientes; isto através de eventos de
networking e de parcerias com pequenas e grandes marcas. Dela
podemos esperar um elogio no decorrer do processo, como
também podemos contar com uma crítica construtiva, mas
sempre com o objectivo de nos alertar. Por várias ocasiões, me
deparei a trabalhar fora de horas com a Sara e, para mim, isto só
reforça a entrega e a dedicação dela aos projectos dos clientes.

Dito isto, só tenho a agradecer toda a entrega, dedicação e apoio
que a Villa Mangui, mais especificamente, a Sara Brito Coimbra,
tem prestado à minha marca.

Um obrigado muito especial desta mentorada que virou amiga.

Barth Almeida
Consultora de Imagem & Fundadora da Image by Barth

organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com
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Feedback sobre as nossas
Mentorias de Negócios

organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com



Agenda aqui a tua conversa de diagnóstico,
para falarmos sobre a tua ideia de negócio ou empresa
e junt@s vermos que mentoria e método de pagamento são melhores para ti.

Caso não tenhas ainda capacidade financeira para uma Mentoria de Negócios,
não tenhas vergonha! Nós compreendemos. Aliás, sabemos que, por vezes,
numa fase mais inicial de uma marca o orçamento tende a ser limitado. Nesse
caso, poderás, alternativamente, agendar 01 hora de Consultoria connosco para
esclarecer dúvidas que tenhas de momento. Essa sessão, muito certamente, irá
ajudar-te nos próximos tempos, até teres viabilidade financeira para uma
Mentoria de Negócios.

We mind our business
until you ask us to mind yours!

Post sobre a diferença entre consultoria e mentoria

Cabo Verde, África | Portugal, Europa

FALA CONNOSCO
organizo.m@gmail.com
info@villamangui.com

villamangui.hub@gmail.com

https://wa.me/00351936188331
https://www.instagram.com/p/Cp3FqmINlCt/

