ALEXANDRA WIEGANDT
Rua José de Cristo Moreira 390, apto 54b
Vila Morumbi, São Paulo
alewiegandt@hotmail.com
(11) 99873-9233

PROFISSIONAL DA ÁREA DE EVENTOS
16 anos de carreira desenvolvida em empresas esportivas como Rio 2016, FIFA,
Upsolut Event GmbH, Eventerprise GMBH

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES
✓

Planejamento e execução de eventos esportivos de médio e grande porte como as Olimpíadas e
Paralimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederacoes, ITU Triathlon, Ciclismo e
Maratonas.

✓

Organização e realização de diversos eventos: Banquetes, Jantares de Galas, Feiras e
Congressos.

✓

Experiência com Broadcast nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

✓

Experiência em Protocolo de autoridades: Presidente da FIFA e seus convidados VIPS.

✓

Vivência internacional de 12 anos – Alemanha e Itália.

✓

Excelente conhecimento em idiomas
HISTÓRICO PROFISSIONAL

Rio 2016 - Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

2015-2016

Coordenadora, depois Gerente de Broadcast Integration - Rio de Janeiro
•

Ponto focal entre 70 detentores de direitos de todo o mundo e as áreas funcionais do Rio 2016,
provendo servicos aos clientes como Acomodacao, Transporte, Chegadas e Partidas, Ingressos, entre
outros;

•

Responsável direta por todos os detentores de direito do território Europeu e Asiático;

•

Ponto focal aos servicos da OBS (Olympic Broadcast Service) baseada em Madrid, detentora dos
direitos principal dos Jogos Olímpicos;

•

Responsável pela organizacao e acompanhamento das visitas técnicas com os detentores de direitos
em todas as arenas pré Jogos;

•

Encarregada em atender detentores de direitos nacionais (Globo, SporTV, Record) nos eventos teste

FIFA World Cup Brazil Assessoria Ltda.

2013 - 2014

Event and Protocol Manager Jr. – Rio de Janeiro
•

Protocolo do Presidente, Membros do Comitê Executivo e Secretario Geral da Copa do Mundo 2014;

•

Gestão de convidados da FIFA, incluindo processo de convite para Banquete, Congresso, ingresso
para Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014;

•

Comunicação entre o Comitê Local da Copa do Mundo e a FIFA;

•

Responsável pelo FIFA Club, lounge particular para o Presidente e seus convidados (Comitê dos
Membros Executivos, Comitê dos Membros Honorários, convidados VVIPs e VIPs);

•

Coordenação do Banquete para aproximadamente 1200 convidados, incluindo cardápio, local,
segurança e transporte;

•

Coordenação de eventos sociais (“Ladies Day”, Football for Hope, Jantar dos Membros Executivos);

•

Coordenação da produção de brindes e presentes para os convidados do Presidente em seus diversos
torneios e sub-eventos;

•

Organização, produção e entrega do uniforme da FIFA para a equipe em seus diversos torneios.

EVENTERPRISE GmbH

2005 - 2012

Senior Project Manager - Hamburgo
•

Direção de projeto para coordenação de convidados e participantes;

•

Planejamento, procedimento e realização de eventos esportivos, galas e feiras;

•

Concepção de soluções personalizadas para clientes e participantes;

•

Montagem e criação de centros de inscrição;

•

Direção de RH, planejamento das atividades e treinamento dos funcionários ativos nos eventos;

•

Criação e planejamento de conteúdos informativos para clientes e participantes;

•

Acompanhamento e assistência aos patrocinadores, clientes e clientes VIP.

NATION FILMES BRASIL / TRESOR TV ALEMANHA

2011 - 2011

Coordenadora e tradutora – São Paulo
•

Realização da gravação de 1,5 capítulos da série alemã Germany´s next Topmodel;

•

Location Scout com a equipe criativa alemã de Germany´s next Topmodel;

•

Tradutora entre as equipes alemã e brasileira de filmagem e produção;

•

Acompanhamento VIP dos juízes e modelos, da equipe criativa e de câmera;

•

Coordenação da chegada e partida da equipe de 40 pessoas.

UPSOLUT Event GmbH

2002 - 2004

Trainee - Hamburgo
•

Concepção, planejamento e organização de eventos;

•

Criação de cronogramas e realização de eventos;

•

Finalização de eventos, controle de êxito;

•

Desenvolvimento financeiro dos eventos, conhecimentos básicos de contabilidade;

•

Controle e expedição de termos gerais e normas de segurança para a área jurídica.

Principais eventos:
✓

Jogos Olímpicos e Paralípicos 2016 - Rio de Janeiro;

✓

Copa do Mundo FIFA 2014 e Copa das Confederações da FIFA 2013 - Rio de Janeiro;

✓

Vattenfall Cyclassics (maior corrida ciclista da Europa, 22.000 participantes) – Hamburgo;

✓

Hamburger Marathon (maratona de 42,195 km, 25.000 participantes) – Hamburgo 2010 – 2012;

✓

Skoda Velothon Berlin (corrida de ciclismo com 15.000 participantes) – Berlim 2008 – 2012;

✓

Deutschland Tour (circuito ciclista corrida pelas ruas) - maior evento esportivo movel pela
Alemanha – 2002 - 2006;

✓

Triathlon World Championships (10.000 participantes de 49 nações) - Hamburgo 2007;

✓

Dextro Energy Triathlon Hamburg (mundialmente maior Triatlon, 9.000 participantes) –
Hamburgo 2004 - 2012;

✓

Dextro Energy Triathlon - Londres e Kitzbuehel 2009 - 2012;

✓

Duftstars Berlim (entrega do prêmio alemão de perfume, evento Gala com 1.000 Vips) – Berlim
2010 – 2012;

✓

Feira Internacional do Trafego Aereo e Espacial (130 Delegações, 2.000 participantes) - Berlim
2011.
FORMAÇÃO ACADÊMICA E IDIOMAS

• Formação em Naturopatia - Medicina Complementar, Psicologia (Hamburger Heilpraktiker und
Fachhochschule em Hamburgo, Alemanha).
• Especialização em Shiatsu e Nutrição (Hamburgo, Alemanha).
• Alemão, Português, Inglês e Italiano fluente.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• Alemã e Brasileira nascida em São Paulo, 41 anos, solteira.

