www.facebook.com/redealumniIPL

Nota de Abertura
No passado mês de fevereiro, a Rede IPLeiri@lumni comemorou um ano de existência.
Os 1396 registos de antigos estudantes foram o melhor presente deste 1º aniversário. A todos o
nosso bem-hajam!
Para que, em conjunto, possamos continuar a desenvolver a Rede IPLeiri@lumni, recomende-a
aos seus colegas e amigos que tenham estudado em qualquer uma das escolas do IPLeiria.
Siga-nos na página do Facebook em http://www.facebook.com/redealumniIPL e em
http://www.youtube.com/user/RedeIPLeiriaAlumni
Também pode utilizar o nosso contacto telefónico - 244 845 056 (Dr.ª Isabel Beato) – ou o endereço
rede.alumni@ipleiria.pt
“Não desligue! Mantenha-se em Rede”.

Registos da Rede
Um ano depois, a Rede IPLeiri@lumni conta já com 1396 alumni registados e com 2473 “gostos”
na página do Facebook, onde pode também seguir as novidades acerca da Rede e do IPLeiria.
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Nos gráficos que se seguem pode ver as escolas e os cursos mais representados até ao momento.

Notícia de João Rodrigues
João Rodrigues, antigo estudante do curso de Som e Imagem
da ESAD.CR venceu a competição europeia de DJing
organizada pela Drum&Bass, Arena & Pioneer.
Muitos parabéns!
MÉDIO, nome do seu projeto de música eletrónica, apresentou
um set de 34 músicas em 30 minutos com recurso a 3 pistas,
incluindo ainda um tema da sua autoria.
Aproveitámos a oportunidade para o entrevistar, testemunho
que pode seguir em:
http://youtu.be/NFKSEz1AKaU

III Fórum de Empregabilidade e Conferência de Web Marketing
A Rede IPLeiri@lumni esteve presente no III Fórum da Empregabilidade, que decorreu a 13 de
março, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM), em Peniche, e participou
também na Conferência de Web Marketing realizada a 18 de abril na Escola Superior de Tecnologia
e Gestão (ESTG), em Leiria. Nestes dois eventos a Rede teve oportunidade de se apresentar aos
participantes, dando a conhecer os seus objetivos, projetos e atividades já desenvolvidas.

Novos Protocolos
Uma das vantagens do Passaporte @lumni, enviado aos antigos estudantes do IPLeiria registados
na Rede, é a possibilidade de usufruírem de condições especiais no âmbito de determinados
protocolos estabelecidos com diversas empresas/organizações. Estes são os protocolos mais
recentes:

Designação

Entidade

Área

Link/contactos

Smile plus

Smile plus Clínica MédicoDentária Lda

Serviços dentários

http://www.linkb2b.pt/
empresas/smileplus-clinicamedico-509110134.php

Vivafit

Gramas contadas, Lda

Centro de bem-estar e
emagrecimento

http://www.vivafit.pt

Move

Move - Fitness for Woman

Centro de bem-estar e
emagrecimento

movemulher@gmail.com

Centro do Yoga - Ás

Centro de Yoga de Leiria

Centro de Yoga

http://www.yogaleiria.com/

Até Breve, com mais notícias!
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