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Olá, tudo blz?
Eu me chamo Serge Rehem, sou analista de sistemas, fundador do Marketing4Nerds.com e
parceiro na criação do CEONerds.
Quero te dar as boasvindas e te pedir 1 minutinho pra explicar o que é o CEONerds e o que você
pode experar daqui em diante.
A ideia de criar um congresso online para Nerds Empreendedores foi de Diego Simon, de
Blumenau  SC. Ele chegou até mim por causa deste post, me convidando para palestrar no
evento.
Gostei tanto da ideia que não só topei palestrar, mas ajudei a conseguir outros palestrantes e me
envolvi na organização do evento.
O CEONerds foi ao ar em 24 de janeiro de 2015. Foram 3 palestras por dia, durante 7 dias, mais de
2300 pessoas cadastradas.
Recebemos um ótimo feedback e algumas dessas pessoas adquiriram o Acesso VIP para assistir
as gravações.
Em março nós deixamos todas as palestras disponíveis por 30 dias e em julho liberamos 12
palestras na Semana da Carreira Nerd.
Em maio, o Diego Simon precisou se afastar um pouco do CEONerds, para dar uma reorganizada
em sua vida pessoal e profissional...
... e me pediu para cuidar bem da lista e não deixar esfriar nosso "espírito nerd empreendedor".
Ainda não temos data para uma nova edição do CEONerds, enquanto isso buscamos dar dicas de
bons conteúdos que possam te ajudar na sua jornada empreendedora.
Um abraço e SUCESSO!
Serge Rehem {
ceoNerds += marketing4Nerds;
}
PS: Próximos dias tem boas notícias pra você…
Como um prêmio por você ter se cadastrado eu vou te mandar 3 dos nossos melhores vídeos.
Você vai poder sentir o nível das palestras do CEONerds e aplicar algumas dicas imediatamente.
Pra você não perder nada, adicione "Serge [CEONerds] ” na sua lista de contatos.
E fique ligado que amanhã você vai receber outro email meu.
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Ontem eu combinei com você que ia te mandar 3 dos melhores vídeos do CEONerds...
... e vou começar justamente pela minha palestra:
OS 3 MAIORES VILÕES ENFRENTADOS POR NERDS EMPREENDEDORES NA
JORNADA PELO SUCESSO (E COMO COMBATÊLOS)
Quero deixar claro que esta escolha não tem nada a ver com vaidade, mas sim com a oportunidade
de você me conhecer um pouco melhor.
Apesar de ser funcionário há 18 anos de uma empresa pública (o Serpro), eu já participei de muitas
comunidades (JavaBahia, LinguÁgil) e empreendimentos (sou sócio de uma transportadora!).
Já tomei muito na cabeça e compartilho as maiores lições que aprendi e tenho certeza que vão te
ajudar.
Clique para assisir ~~>
Abraço e SUCESSO!
Serge "Contra os 3 Vilões" Rehem
PS: Depois de amanhã seu terceiro prêmio vai estar na sua caixa de entrada, fique atento a
mensagem com o título “Seu Prêmio (2 de 3)“.
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Há 2 dias você recebeu o acesso a minha palestra sobre 3 maiores vilões a serem combatidos na
sua jornada empreendedora (e vai sempre se lembrar do Dr. Evil, do Duas Faces da dupla Walter
White/Jesse Pinkman do Breaking Bad :)
Se você deixou passar este email, dê uma procurada pelo título “Aqui está seu prêmio (como
prometido)” na sua inbox.
O vídeo de hoje é da palestra mais acessada e comentada do CEONerds, apresentada pelo meu
grande amigo Bruno Javaman Souza.
Startups, computação em nuvem e open source: dicas para
desenvolvedores de como empreender com eficiência e felicidade
Este é um cara que vem influenciando há quase 20 anos a carreira de muitos desenvolvedores
brasileiros (eu, inclusive!).
Bruno também ajudou a fazer o CEONerds e volta e meia eu divulgo conteúdos/vídeos/webinários
dele por aqui.
Clique para assistir ~~>
Abraço e SUCESSO!
Serge "fã do Javaman" Rehem
PS: Vou esperar 3 dias para te mandar o seu terceiro prêmio, o título vai ser "Seu prêmio gratuito (3
de 3)". assim você vai ter tempo de assistir os dois primeiros vídeos e me mandar um email com
seu feedback.
Eu sempre leio e respondo tudo, quero muito saber sua opinião.
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Nos últimos 5 dias já te mandei esses 2 prêmios:
==> PRÊMIO#1: Os 3 Maiores Viões Enfrentados por Nerds Empreendedores Na Jornada Pelo
Sucesso (E Como Combatêlos!), por Serge Rehem
==> PRÊMIO#2: Startups, computação em nuvem e open source: dicas para desenvolvedores de
como empreender com eficiência e felicidade", por Bruno Souza.
Pra fechar essa sequencia eu quero te dar a oportunidade de conhecer o criador do CEONerds,
Diego Simon.
Durante o congresso eu e ele fizemos um hangout ao vivo respondendo dúvidas e conversando
com os participantes.
Essa interação mais direta e informal é sempre muito legal, foi um dos pontos altos do CEONerds,
então nada mais justo do que disponibilizar o replay pra você.
==> PRÊMIO#3: LINK para o replay
Abraço e SUCESSO!
Serge Rehem e Diego Simon
CEONerds.com.br
PS: Eu, Bruno e Diego estamos juntos sempre matutando em como podemos continuar entregando
conteúdos legais que justifiquem você continuar com seu email em nossa lista.
Toda ideia, crítica ou sugestão que você tiver será sempre muito bemvinda. Basta me mandar um
email e vamos conversando. Até a próxima!
Ah… tem também a Fã Page do CEONerds os meus contatos pessoais no Facebook, Twitter,
Google+ e Linkedin, fique à vontade em me adicionar e interagir comigo em todas as redes que vc
quiser :)
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