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SOBRE BETTH RIPOLLI

Betth Ripolli é Pianista, Palestrante Motivacional com banda ao vivo, Compositora do
CD Sintonia e mais 4 CD´S gravados.

Traz toda a sua alegria e versatilidade como Escritora. É autora dos livros A
AUTOCONFIANÇA, O OXIGÊNIO DA VIDA (2016) e #ATITUDEÉTUDO (2019) e coautora
nos livros: Bem Viva de Corpo e Alma (2021), Histórias Inspiradoras para Mulheres que
Desejam se Reinventar (2017) e Deep Summer - Beleza Poder e Liberdade do 10º
Congresso Científico Internacional de Estética e Cosmetologia - CCIEC da Beauty Fair &
SPA (2015).

Empresária, idealizadora da Harmonia Eventos Musicais desde 1991 e Comunicadora no
programa Sintonia – AllTV -1ª TV por internet do Brasil (ONLINE – ao vivo) desde 2014.
A Harmonia Eventos Musicais foi reconhecida com os prêmios - O Fino da Voz e
Produção Artística do Ano à Harmonia Eventos Musicais pela R. Hamam Eventos (1996).

É membro do Grupo Ictus – ramo da Antroposofia, desde 1991.

É Graduada em Filosofia, Ciências & Letras formada pelo Conservatório Dramático e
Musical de Piracicaba e CLAM – Centro Livre de Aprendizagem Musical do Zimbo Trio
em São Paulo.

https://www.m11marketing.com.br/


OUTRAS CERTIFICAÇÕES

Cursos:

Certificada em Aperfeiçoamento de Inglês em Tallahasse – Florida
Certificada em Programação Neurolinguística – PNL
Certificado em Coach de Relacionamento e Sexualidade
Certificada em curso de Relacionamentos e Massagem Tântrica
Certificada em TQC- terapia de cura quântica
Certificada em APP- alta performance pessoal
Certificada em Thetahealing
Formação Reiki 1
Iniciação em Ciências Herméticas – cabala, astrologia e numerologia
Certificada em Teatro básico

Iniciação em Ciências Herméticas – cabala, astrologia e numerologia com o mestre Wanderley Paes no
Centro Consensual Cognytus
Certificada pelo Método LOTUS Inteligência Emocional na SBIE - Sociedade Brasileira de Inteligência
Emocional
Certificada em Método Gravoboi por Gregori Gravaboi
Certificada pelo PoderaMente com Leila Navarro
Certificada pelo Palestrantes Campeões com Roberto Shiniashiki

https://www.m11marketing.com.br/


PUBLICAÇÕES

https://www.m11marketing.com.br/


CD´S LANÇADOS
Confira no Spotify
Clique aqui

https://www.m11marketing.com.br/
https://open.spotify.com/playlist/1mfuIs4HIMOc06eHTqMBbJ
https://open.spotify.com/album/3qeDaqItSreo8cCypZ6bA2
https://open.spotify.com/artist/5GIdbI133aAKxhaEbmDIeX
https://open.spotify.com/artist/5GIdbI133aAKxhaEbmDIeX


CORPORATIVO
Confira no Canal do youtube
Clique aqui

https://www.betthripolli.com.br/corporativo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjyzM6Nf5tJibHN_zcpyl5zxS7iD0y8R
https://www.instagram.com/betthripolli/


100 % DE PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO



PALESTRAS

É Palestra. É Música. É Show!

Motivação é assunto da performance da pianista e palestrante Betth Ripolli que 
traz muito conteúdo com humor, entusiasmo e exemplos de superação.

Uma palestra direcionada para empresas onde mescla ferramentas de 
autoconhecimento, técnicas de PNL, trata dos 4 gigantes da alma, partilha 
exercícios para fortalecer a autoestima, tudo isso envolto as em canções que 
permeiam os presentes de muita emoção e boas risadas.

Pode ser acompanhada ou não de duo ou trio feminino, num entretenimento 
impar, que leva a plateia a se movimentar, refletir e se integrar com um show ao 
vivo, onde a palestrante desperta gigantes adormecidos dentro de cada um. 

Temas das Palestras:

PALESTRAS BASEADAS EM LIVROS
•AUTOCONFIANÇA, OXIGÊNIO DA VIDA
•#ATITUDEÉTUDO

OUTROS TEMAS
•MELHORES PESSOAS - MELHORES RESULTADOS
•QUANDO A VIDA RENASCE AOS 60+

https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/748/quando-a-vida-renasce-aos-60/
https://www.betthripolli.com.br/palestras
https://www.betthripolli.com.br/palestras
https://www.betthripolli.com.br/palestras
https://www.betthripolli.com.br/palestras
https://www.m11marketing.com.br/


PALESTRAS MOTIVACIONAIS

“Uma mensagem de otimismo que contamina e faz pensar”. Assim a pianista, intérprete e 
empresária paulista Betth Ripoli define Musicare, palestra musical motivacional. No palco, histórias 
que revelam a força do empreendedorismo feminino, e a superação diante de um quadro de 
violência doméstica.

Durante a palestra Musicare, a artista reflete e revela através de músicas, as experiências que viveu, 
fazendo o público interagir, em vários momentos, com a artista palestrante. “Levamos para o palco 
uma história que fala da vida, das dores e alegrias, que faz rir e chorar. A beleza está exatamente na 
interação dos textos com a realidade e a sintonia com o público, que se identifica e canta junto. 
Participam do Musicare, o Quinteto Harmonia feminino, que ela criou e conta com a seguinte 
formação: Betth Ripolli, no piano e vocal; Alcione Ziolkowski, na bateria; Sintia Piccin e Nina 
Novoselecki, nos sopros; e Luciana Romanholi.

A palestra foi criada com o objetivo de estimular a sensibilidade e o auto-conhecimento, 
proporcionar equilíbrio e bem-estar, praticar o pensar, sentir e querer, entrando em contato consigo 
mesmo e contribuir para o despertar da saúde intelectual, criativa, social e pessoal. “Prestigiando 
grandes compositores de diversas épocas, o repertório do projeto foi elaborado de forma a 
relacionar-se ao texto da palestra. O resultado é um passeio pelo que há de mais contagiante na 
música popular, onde o público, formado a maior parte por mulheres, motivado pelas histórias e 
canções, interage com muita emoção e envolvimento”, explica Ripoli.

Palestra 
Quando a vida renasce aos 60

Simposio Internacional no Anhembi

Congresso Internacional de Cosmetologia

Dudalina em Blumenau  

Colaboradores do Hcor.

Confira no Canal do youtube

https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/748/quando-a-vida-renasce-aos-60/
https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/748/quando-a-vida-renasce-aos-60/
https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/748/quando-a-vida-renasce-aos-60/
https://www.m11marketing.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=PAlKNwneKGE
https://youtu.be/YaRXwbT5O0M
http://www.youtube.com/watch?v=KQR3VRj_LvA
http://www.youtube.com/watch?v=m1J0aWS9Ivo
https://www.instagram.com/betthripolli/


PALESTRA  QUANDO A VIDA RENASCE AOS 60

https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/748/quando-a-vida-renasce-aos-60/
https://www.m11marketing.com.br/


AICITA - Teatro Ralino Zambotto Câmara Municipal de  Itatiba

Beauty Fair – Feira de Estética & SPA
Clique aqui para confirir o vídeo no canal do yotube

PALESTRAS EM CONGRESSOS

https://youtu.be/YaRXwbT5O0M
https://www.m11marketing.com.br/


INTERAÇÃO TOTAL DO PÚBLICO

Interação total do público durante a  palestra, numa demonstração de  pura energia trazida pelo conteúdo de Betth Ripolli.

https://www.m11marketing.com.br/


CONVENÇÃO FRESP –

400 empresários do  setor transporte de ônibus do  Brasil CONVENÇÃO ANUAL DUDALINA - BLUMENAU

INTERAÇÃO TOTAL DO PÚBLICO

MAXICREDITO - Chapecó

https://www.m11marketing.com.br/


PROGRAMA SINTONIA
Confira no Canal do youtube
Clique aqui 

https://www.betthripolli.com.br/programasintonia
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjyzM6Nf5tKGwSXa_W8S--iAlr2DMnUL
https://www.instagram.com/betthripolli/


PROGRAMA SINTONIA

COMPORTAMENTO,

CONTEÚDO,FERRAMENTAS DE AUTOCONHECIMENTO, ESPIRITUALIDADE

E MUITO MAIS
Programa em formato Talk Show sobre variedades e comportamento com conteúdos positivos, 
assistido por mais de 170 mil views nas Mídias Sociais.

Apresentado às quintas feiras, 14h00, pela ALLTV
Disponível no Canal do Youtube Betth Ripolli.

Traga sua empresa para o programa.
Coloque sua marca, como um apoiador ou patrocinador

https://www.youtube.com/watch?v=Qr-S4830wQo&list=PLsjyzM6Nf5tKGwSXa_W8S--iAlr2DMnUL
https://www.m11marketing.com.br/


HARMONIA EVENTOS
Confira no Canal do youtube
Clique aqui 

https://www.betthripolli.com.br/harmoniaeventosmusicais
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsjyzM6Nf5tJ0UiFUZsC52j3yNQJFJFLh
https://www.instagram.com/betthripolli/


HARMONIA EVENTOS

Idealizada pela pianista BETTH RIPOLLI, a empresa se especializou na área de entretenimento e
tem contribuído com música, alegria e o encantamento de clientes e convidados, em:

•Eventos Corporativos
•Eventos Sociais
•Lançamentos de Produtos
•Feiras, Congressos, Simpósios e Convenções
•Festas Temáticas
•Casamentos, Bodas e Aniversários

Betth Ripolli, pianista, violonista, compositora e intérprete, dirige a empresa e coordena
pessoalmente cada solicitação, garantindo um resultado de interação entre os convidados e
plena satisfação do cliente. Como reafirma sempre - “a música tem um lugar especial dentro de
cada um; é essência da vida, onde não existem barreiras de idiomas, raças ou crenças”.

A Harmonia Eventos Musicais foi reconhecida com os prêmios - O Fino da Voz e Produção
Artística do Ano à Harmonia Eventos Musicais pela R. Hamam Eventos (1996).

Betth Ripolli - piano e vocal
Sintia Piccin e Nina Novo Selecki – sax/flauta
Luciana Romanholi - guitarra / baixo
Alcione Ziolkowski - bateria/cajon & washboard

https://www.m11marketing.com.br/


NA MÍDIA

#AtitudeÉTudo: 
Lançamento de Betth

Ripolli movimenta livraria 
em São Paulo

Quando a vida renasce aos 
60

Câmara promove amanhã 
(24) palestra/show sobre 
autoconfiança com Betth

Ripolli

LINHA DE FRENTE: BETTH 
RIPOLLI

BETTH RIPOLLI LANÇA O 
LIVRO #ATITUDE É TUDO

Pianista cria o 
Musicare Delivery, 

um show pelo 
WhatsApp

Apresentadora Betth Ripolli fala sobre a 
importância da autoestima após aos 40 anos

Em época de quarentena Pianista Betth Ripolli
realiza ‘happy hour virtual’ com músicas 

nacionais e internacionais

https://sb24horas.com.br/atitudeetudo-lancamento-de-betth-ripolli-movimenta-livraria-em-sao-paulo/
https://www.portalrosachoque.com.br/noticias/748/quando-a-vida-renasce-aos-60/
http://camaraitatiba.sp.gov.br/amanha-24-palestra-betth-ripolli/
https://tvcultura.com.br/videos/55848_linha-de-frente-betth-ripolli.html
https://terceirotempo.uol.com.br/noticias/betth-ripolli-lnaca-o-livro-atitude-e-tudo-1
https://novamaturidade.com.br/2020/04/01/pianista-cria-o-musicare-delivery-um-show-pelo-whatsapp/
https://surgiu.com.br/2018/04/03/apresentadora-betth-ripolli-fala-sobre-a-importancia-da-autoestima-apos-aos-40-anos/
https://blog.lineup-br.com/2020/03/em-epoca-de-quarentena-pianista-betth.html


CLIENTES

https://www.m11marketing.com.br/


Para Parcerias, Patrocínios e Palestras
M11 MARKETING
Claudia Cardillo - Diretora de Novos Negócios
11 98170-9965
claudia.cardillo@m11marketing.com.br
www.m11marketing.com.br

FAÇA CONTATO

Betth Ripolli

Tel. 11 5535 3675 / 11 98263-6330
www.betthripolli.com.br
betthripolli@betthripolli.com.br
@betthripolli

PARCERIAS, PATROCÍNIOS
CONTRATAÇÃO DE 
PALESTRAS

MÍDIAS SOCIAIS

mailto:CLAUDIA.CARDILLO@M11MARKETING.COM.BR
http://www.m11marketing.com.br/
http://www.betthripolli.com.br/
mailto:betthripolli@betthripolli.com.br
https://www.m11marketing.com.br/
https://www.youtube.com/user/bethripoli
https://www.facebook.com/betthripolli/
https://www.instagram.com/betthripolli/
https://twitter.com/betthripolli
https://www.linkedin.com/in/betthripolli/
https://open.spotify.com/artist/5GIdbI133aAKxhaEbmDIeX
https://www.tiktok.com/@betthripolli?

