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Novidades
Concurso cultural
Consulado da Mulher

16 out de 2012

Categoria:

O Instituto
Mulher
Consulado da
Mulher, ação
0
social da marca
Consul, lança, em
comemoração
aos seus 10 anos,
um concurso
cultural chamado
“10 Anos, 10
Primaveras”.

Vegetais grelhados com
especiarias

Access to

17/10 - Dicas de como se

vestir mesmo acima do peso
17/10 - Envelhecimento pode

causar problemas
fonoaudiológicos
16/10 - Mariana Ximenes na

nova coleção da Risqué
clássica
15/10 - Ana Hickmann

esmaltes para o Verão 2013
15/10 - Desfile Christian Dior

Primavera Verão 2013 na
semana da moda em Paris
12/10 - Batom dupla finalidade

não pode faltar na bolsa
12/10 - Curso para gestantes

online e gratuito
11/10 - Reconstrução mamária

recupera auto-estima após
mastectomia

Para participar e
concorrer a um
Climatizador Consul Bem Estar Frio (C1F06A), basta curtir a página do
Consulado no Facebook pelo link (facebook.com/consuladodamulher) e
responder a pergunta por e-mail: Por que investir na mulher é investir em toda a
sociedade?
O desafio acontece no período de 15 a 30 de outubro e a frase deve ser
enviada para o e-mail concursocultural@consuladodamulher.org.br. As melhores
serão postadas no Facebook ao final do Concurso. O resultado da promoção
será divulgado no dia 12 de novembro na própria fan page do instituto.
Consulado da Mulher:
O Instituto Consulado da
Mulher é a ação social
da marca Consul, que
oferece assessoria a
mulheres de baixa renda
e pouca escolaridade. O
objetivo é que, com sua
atividade
empreendedora,
possam gerar renda e
proporcionar melhores
condições de vida a elas
e suas famílias.

Publicidade:

O Consulado da Mulher
conta com uma
metodologia própria de
assessoria a
empreendimentos populares, reconhecida pela Fundação Banco do Brasil,
Unesco e KPMG como uma tecnologia social, replicável, eficaz e que entrega
os resultados aos quais se propõe.

11/10 - Grazi Massafera

estrela Campanha Verão
2013 da Lince
10/10 - Eliminar gordura

localizada para o verão 2013
10/10 - Penteados topetes

para o verão de 2013
09/10 - Tratamento capilar

Presente em 20 Estados do País, o Consulado da Mulher assessora 134
empreendimentos populares, beneficiando diretamente 1981 mulheres e suas
famílias. Desde sua fundação, em 2002, o Consulado já beneficiou mais de 30
mil pessoas.
Assuntos Relacionados
Lentes de contato dentais e suas vantagens

antiestresse da Laces

O mocassim está na moda novamente!

09/10 - Fotos atriz Sarah

35 dicas de perfumes

Jessica Parker na capa da
Elle americana
08/10 - Obesidade no Brasil

atinge quase metade da
população

Mais: Cabelos | Dicas | Dietas | Maquiagem | Moda | Sapatos | Vestidos | Verão 2012
Receba a newsletter do Guia de Mulher

08/10 - 35 dicas de perfumes
05/10 - Ginecologista dicas

para primeira vez
05/10 - Outubro Rosa -

Detectar o câncer de mama
precocemente é muito
importante
04/10 - Ginecologista dicas

para primeira
04/10 - Dicas de mamografia

tomográfica
04/10 - O mocassim está na

moda novamente!

Links Patrocinados:

Franquias de Sucesso SP
A melhor oportunidade para você investir em seu
próprio negócio!
www.viavalegardenshopping.com.br

Surpreenda Quem Você Ama
Deixe Seu Sorriso Falar Por Você. Clareamento
Dental em 4 horas!
OdontoCincoMinutos.com.br/5102-2319

Hipermidia.biz
Agência de Marketing Digital SEO | Links
Patrocinados | SMM
www.hipermidia.biz

Consultar um Vidente
Obtenha as Respostas sobre o seu Futuro. Consulta
100% Gratuita
Secure.videntetupak.com/Videncia
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