
PARCERIA &  
OPORTUNIDADES 
COLABORATIVAS
PARA ORGANIZADORES
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Cuidar da alma e do 

mundo interno de 

cada pessoa.

Criar um Campo de

Amor em cada

coração, lar e cidade.

Áreas da vida que recebem 

solução:

• Relacionamentos e filhos 

• Assuntos financeiros

• Saúde

• Missão da vida e etc.

NOSSA GRANDE MISSÃO



A proposta para
organizadores e
parceiros em portencial é
os eventos presenciais
tais como work-shop, 
retiro, imersão.

Propomos aos parceiros em 

potencial uma forma de 

colaboração na criação de eventos 

na Europa, América Latina, 

Estados Unidos, Inglaterra, 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia.
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Princípios fundamentais da 
colaboração
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Em caso de parceria 

com organizadores, 

o mentor não tem 

nenhuma relação 

financeira com os 

participantes dos 

eventos presenciais 

(porcentagens), 

exceto em sessões 

individuais

. Todos os termos e 

condições aqui 

descritos se referem 

somente aos 

eventos presenciais 

como workshops, 

seminários, retiros. 

Os mesmos não se 

referem às sessões 

individuais

O organizador é 

livre em escolher a 

quantidade dos 

voluntários que irão

ajudá-lo e distribuir

a parte da 

porcentagem dele 

entre eles caso

queira.



SPECIAL
BONUSES
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Bônus especiais
da colaboração

6

Para cada 15

participantes de

atividades pagas

como workshops ou

trabalhos

individuais, o

organizador ganha

um presente para si

mesmo ou sua

família

Perspectiva 

internacional. Os 

mentores podem 

compartilhar 

informações sobre o 

organizador em suas 

plataformas 

internacionais, como 

websites e redes 

sociais



VALOR RECEBIDO - DESPESAS

= GANHO

PACOTE DE 
PARCERIA
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Colaboração geral transfere a 

porcentagem de 30%-50% para o 

organizador após substrair as despesas

da organização combinadas com 

antecedência.



Termos & CONDIÇÕES
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OBRIGATÓRIO – pré-

pagamentos confirmados 4

semanas antes da data do

evento principal – imersão

de final de semana ou retiro.

O número mínimo de

participantes para

confirmação do evento é de

15 pessoas. Com menos de

15 pessoas, o evento é

cancelado.

O número mínimo de

participantes para

um evento pago é de

15 pessoas. Para um

evento beneficente,

como o Campo de

Amor ou

apresentações

gratuitas, o mínimo

de participantes é de

50 pessoas.

O organizador tem os 

mesmos direitos que 

qualquer outro 

parceiro na região



ESTRUTURA DE
EVENTOS SEMANAIS

◍ Todos os mentores têm a mesma

estrutura de eventos presenciais

durante a semana. Esta estrutura é

recomendada para todos os

Organizadores.

◍ 1 TEMA = 1 SEMANA: 

◍ 1 evento presencial– APRESENTAÇÃO

(1h-2h) 

◍ 2 event presencial – WORKSHOP

(2h-3h)

◍ 3 evento (principal) - SEMINÁRIO (1-2 

dias) ou RETIRO (final de semana) 
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A PORCENTAGEM %
% DA COLABORAÇÃO

◍ 50 ou mais participantes – 50%

◍ 31-50 participantes – 40% 

◍ 15-30 participantes – 30%

◍ NB: o número mínimo de pessoas para 

workshop é 15 participantes

(É obrigatório. Em caso de não haver

15 participantes o evento será

cancelado)
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DESPESAS 
BÁSICAS

◍ As despesas a seguir são a base para serem discutidas

e otimizadas. 

◍ Todas as despesas são subtraidas do valor total de 

todos os eventos com exceção das sessões

individuais. 

VALOR RECEBIDO – DESPESAS = GANHO

◍ acomodação para mentores (melhor opção: acomodação 
gratuita)

◍ custos de transporte dos mentores (combustível ou tarifas 
dos meios de transporte)

◍ serviço de intérprete e tradutor

◍ custo da sala do evento – aluguel e outras despesas

◍ suporte de foto e video e gravações durante os eventos

para entrevistas e etc.

◍ outras despesas não estão incluídas na lista principal das 

despesas
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◍ Todas as despesas negociáveis devem 

ser aprovadas por ambas as partes, que 

assinam o termo em concordância

◍ Ambas as partes visam a otimização e 

minimização dos custos, para maior 

lucro final 

◍ A busca por apoio através de patrocínio, 

de ambas as partes, é bem-vinda, bem 

como outras oportunidades de 

colaboração, no intuito de tornar a 

parceria mais eficiente.
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DESPESAS
BÁSICAS



APÓS O EVENTO

Após o evento o organizador providencia para o 

mentor:

◍ Um relatório financeiro

◍ A lista de contatos dos participantes de 

todas as atividades

◍ Fotos e vídeos dos eventos

◍ Uma reunião entre organizador e mentor 

para revisão dos eventos e planejamento de 

eventuais futuras atividades, baseando-se 

nas experiências obtidas

◍ Ambas as partes estão interessadas em

colaboração a longo prazo e prontas para

discutir e apoiar os interesses um do outro.
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Junte-se ao
nosso time!.
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Place your screenshot here

Gratidão!
Tem perguntas?

+90 542 888 83 01 
myfieldoflove@gmail.com
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