Conheça Sua Mentora de Atração de Clientes Olivia Lobell:
OLIVIA LOBELL é autora do livro “The Enlightened Entrepreneur”

e
coautora do livro “Pebbles in the Pond,”

onde ela é destaque ao
lado de autores Bestseller de Nova Iorque como Marci Shimoff,
Robert Allen, Arielle Ford, Sonia Choquette, Christine Kloser, e
dezenas de mais autores transformacionais do mundo todo.
Palestrante Internacional, de volta ao Brasil depois de viver por
quase 12 anos em Londres, Inglaterra, aonde se tornou Master
Teacher, Coach / Mentora de Atração de Clientes e
Empreendedora Digital.

Na Inglaterra, como fundadora da AuthenticBizSuccess.com
(Versão em inglês) e no Brasil, como fundadora da
AtracaodeClientes.com.br, ela criou uma empresa dinâmica que se
dedica a ensinar ‘empreendedores iluminados:’ Coaches, Autores, Palestrantes, Treinadores,
Líderes e Especialistas em todo o mundo como construir um negócio próspero em torno de seu
conhecimento, atrair mais clientes ideais, e ter muito mais rentabilidade e liberdade enquanto
sendo autêntico e alinhado com a sua paixão e propósito.

Vivendo o que ensina, em apenas poucos anos, Olivia passou de uma jornada ‘procura da
alma’ em sua vida, não se sentindo satisfeita e completamente perdida no seu interior, embora
bem sucedida no seu exterior, para uma jornada empreendedora ‘minha alma cantando’,
abrindo sua própria empresa, escrevendo seu primeiro livro, criando a sua própria metodologia
de ensino, e tornandose quem ela sonha em ser: uma empreendedora iluminada como Coach,
Autora, Palestrante, Treinadora, Líder e Especialista.

Olivia é especializada em atração de clientes para coaches, autores, palestrantes, treinadores,
líderes e especialistas que querem construir um negócio de sucesso daquilo que fazem de
melhor, mas não sabem como atrair todos os clientes que precisam. Através de seus livros,
programas de coaching e mentoring, e eventos Olivia mostra aos seus alunos e clientes como
fazer a diferença fazendo o que você ama (e ser bem remunerado por isso!). Ela é a voz de
liderança que lidera o movimento de atração de clientes para coachempreendedores em todo
o Brasil e no mundo.

Para receber seu Ebook GRATUITO: "Acelerador do Coach: 10 Passos para Mais Clientes,
Mais Renda e Mais
 Liberdade 10X Mais Rápido" e receber regularmente atualizações,
artigos, vídeos e dicas gratuitas de Olivia para atrair mais clientes e crescer seu negócio de
coaching agora, visite www.AtracaoDeClientes.com.br

