Som un grup de Dones Emprenedores, Empresàries i
Directives que vivim i/o treballem a Cornellà.
Hem obert un espai de trobades per:
• Recolzar l’emprenedoria de les dones
• Fomentar sinèrgies
• Consolidar idees
• Promoure el talent
• Donar visibilitat al lideratge femení
Oferim:
• Networking
• Tallers formatius
• Esdeveniments creatius i culturals
• Esdeveniments empresarials
• Visibilitat als negocis
• Descomptes en els nostres serveis
• Compartir informació
• Sinèrgies amb altres xarxes
• Col·laboració amb altres entitats
Amb el suport de:

Elena Losada

Ana Calvo

Eva Gris

Il·lustradora i dissenyadora gràfica.
Identitat corporativa, Logotips,
Targetes de visita, Fulletons,
Cartells, Flyers, Catàlegs, Revistes,
Anuncis, Llibres, Senyalització,
Retolació, Il·lustració, Disseny
web, Wordpress, Xarxes socials,
E-Màrqueting, Formació TIC...

Fotògrafa.
Fotografia d’aliments.
Bodegó publicitari.
Reportatge social.
Retrats d’estudi.
Classes de fotografia digital.

La Escuela de Danza Eva Gris
desde 1997 ofrece una formación
profesional en danza, canto y
teatro musical, una formación
personalizada y orientanda a que
sus alumnos mejoren su nivel y
tengan posibilidades profesionales.

www.elenalosada.com

anacalvo62@gmail.com

Tel. 93 182 67 74
651 992 144

www.evagrisdansa.com

Maria Llamas. Ana Tomás

Laura Alcàntara

Sefor drecera. Som un equip de
professionals multidisciplinar
format per educadors, logopedes,
psicòlegs, pedagogs, mestres i
professors d’educació primària
i secundària. Professionals amb
experiència acreditada des de
l’any 1984 en la gestió de centres
educatius i serveis d’atenció a
famílies.

Dissenyadora gràfica impressora.
The Print Machine. Impremta
digital i offset: Pòsters, Catàlegs,
Tarifes,Targetes, Flyers, Talonaris,
Papereria Corporativa, Revistes,
Llibres, Edicions Especials, Vinils,
Lones, Escàner, Plastificats, Marcs
a mida, Segells de goma...

www.sefordrecera.com

clients@theprintmachine.cat

Tel. 93 474 15 91

María Rascón

Amanda Gómez Durán

Maria i Roser Mèlich

Nineka és una agulla de roba, un
fermall, un penjoll...
Però el més important és que amb
la seva compra esteu col·laborant
en projectes per a la investigació
del càncer infantil de l’Hospital
Sant Joan de Déu.
Tant de bo un dia no hi hagués ni
tres, ni dos, ni un nen amb càncer.

Llicenciada en Belles Arts,
professora d’Arts plàstiques i
Dibuix. Imparteix classes i tallers a
diverses escoles i entitats del Baix
Llobregat. Recentment ha creat la
marca “Amandadas” amb la que
gaudeix il·lustrant i realitzant peces
d’artesania personalitzades.

Maria Mèlich (Fisioterapeuta).
Roser Mèlich (Dietista).

www.nineka.cat

http://amandadas.blogspot.com

DIETÈTICA I MASSATGES
Massatges, Drenatges Limfàtics,
Dietes personalitzades, Teràpies
Naturals, Tractaments d’Estètica,
Depilacions...
Tel. 93 470 96 31
www.dieteticaimassatges.com

Marisol Ramón

Eva Rodríguez Martínez

Carmen Villuendas

BROSSES estilistas es un salón de
peluquería en Cornellà, en la calle
Palma de Mallorca, 15.
En BROSSES ofrecemos trato
personalizado y consejo profesional
para que consigas el “look” mas
acertado para tus facciones,
tipo de cabello y estilo de vestir,
adaptándonos a tus necesidades.

Propietaria y directora de Une tu
Creatividad donde se desarrollan
diversas actividades de carácter
cultural y social, talleres,
exposiciones, charlas...

LIMPIEZAS LA TORRE S.L
Diplomada en treball social. Fa 20
anys porto la direcció d’un grup de
més de 25 professionals que estem
al servei d’empreses i particulars.
Serveis de neteja que oferim:
-Comunitats de veïns i pàrking
-Oficines i locals comercials
-Llar etc.
Tel. 93 377 18 94

Tel. 93 480 14 16

http://unetucreatividad.blogspot.com.es

Propietaria de Segunda Piel: Un
mundo textil, una apuesta por la
moda ética y sostenible.

www.limpiezaslatorre.net

Et convidem a formar part de la
nostra xarxa.
Posa’t en contacte amb nosaltres
a través del correu electrònic:
xdonescor@gmail.com
Més informació a Facebook o al
nostre grup de Linkedin.

