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Bem-vindo ao KClub Alumni
Os nossos antigos profissionais serão sempre 
uma parte importante da comunidade KPMG, 
independentemente do sítio onde estejam. 

Caro Alumnus,

Esperamos que o tempo que passou na KPMG tenha sido benéfico
tanto no plano profissional como pessoal. Gostaríamos de manter o
contacto e dar-lhe as boas vindas ao KClub Alumni.

O que é o KClub Alumni?

O programa Alumni da KPMG foi criado com o objectivo de manter
um contacto próximo entre actuais profissionais da Firma e aqueles
que fizeram parte da nossa história.

Esta rede de profissionais em contínuo crescimento e constante
desenvolvimento, é extremamente valiosa não só para a KPMG 
Portugal como também para os membros do KClub Alumni.

Todos os profissionais que trabalharam na KPMG podem
inscrever-se no KClub.

Para ajudá-lo a manter-se em contacto, a nossa comunidade Alumni
proporciona-lhe acesso a recursos úteis e mantém-no actualizado 
acerca das novidades da KPMG.

Quais os benefícios para membros KClub Alumni?
Na qualidade de Alumni KPMG obterá vantagens consideráveis:

1. Acesso a recursos profissionais da KPMG
Considerando o seu percurso profissional, acreditamos que
poderá estar interessado nas publicações da KPMG que são
relevantes para o seu negócio ou actividade. As nossas últimas
publicações são distribuídas via e-newsletters ou em formato
físico mediante solicitação.

2. Formação KPMG
Não temos dúvida que está continuamente à procura de uma 
actualização às suas competências profissionais, procurando
desenvolver as suas aptidões de forma pro-activa. Os nossos
cursos e sessões de formação pretendem ajudar os membros do
KClub a alcançar as suas metas e a melhorar o seu nível de
desenvolvimento profissional.

3. Descontos 
Os membros do KClub dispõem de um desconto no valor da
inscrição em seminários, conferências ou sessões de formação
promovidas pela KPMG. Terá apenas de indicar que é membro
KClub Alumni durante o seu registo.

4. Eventos KPMG
Para além dos nossos eventos profissionais, organizamos também
variados eventos de networking informais, de modo a promover o
contacto entre membros do KClub, mantendo e reforçando os
laços criados dentro da empresa.

5. Contacto permanente  
Através do site kpmg.pt/alumni, do e-mail ptalumni@kpmg.com, 
das Alumni Newsletters mensais ou do grupo KPMG Portugal 
Alumni Network no LinkedIn, procuramos desenvolver as melhores 
ferramentas para que mantenha o contacto com actuais e antigos 
profissionais da KPMG.
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