
 

World Entrepreneurship Forum anuncia os vencedores do Prêmio 
"Entrepreneur for the World" de 2013  

SINGAPURA, 4 de novembro de 2013 /PRNewswire/ -- Representando quatro 
continentes, eles simbolizam a essência de um empreendimento que gera tanto 
riqueza quanto  justiça social. Os vencedores do prêmio "Entrepreneur for the World" 
(Empreendedores Mundiais) de 2013 foram anunciados ontem em Singapura 
durante a cerimônia de gala do World Entrepreneurship Forum (Fórum Mundial de 
Empreendedorismo).  

Para visualizar a notícia em multimídia, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/63493-entrepreneur-for-the-world-awards-2013 

O orador principal para o sexto aniversário do World Entrepreneurship Forum foi o 
Sr. Tharman Shanmugaratnam, vice-primeiro-ministro e ministro das finanças de 
Singapura.  

Os prêmios foram entregues para as seis categorias a seguir: 

 "Jovem Empreendedor": Ashish Thakkar - Uganda  

Ashish Thakkar é o fundador e diretor do grupo Mara, que opera em 26 países e 
emprega mais de 7.000 pessoas. Ele cresceu no Reino Unido e Uganda, sobreviveu 
ao terror do genocídio de Ruanda, e começou sua primeira empresa aos 15 anos de 
idade.  

 "Educador": Daniel Epstein - Estados Unidos da América  

Daniel é o fundador e CEO do grupo Unreasonable. Anualmente, eles  reunem 
empreendedores de alto impacto ao redor do mundo e fornecem orientação de 
classe mundial, acesso ao capital semente, e uma rede de apoio global. Daniel foi 
reconhecido em 2012 pela Forbes como um dos "top 30 empreendedores  mais 
impactantes".  

 "Empreendedor Social": Jean-Baptiste Richardier – França  

Dr. Richardier foi co-fundador da Handicap International em 1982 para ajudar 
refugiados cambojanos mutilados por minas antipessoais. Trinta anos mais tarde, o 
trabalho da Handicap International tem beneficiado vários milhões de pessoas em 
mais de 60 países e foi um co-recebedor do Prêmio Nobel da Paz de 1997. 

 "Empreendedor de Negócios": Fadi Ghandour - Jordânia  

Fadi é o fundador da Aramex, uma empresa mundialmente líder em logística e 
transporte, com 14.000 funcionários em 354 locais diferentes em 60 países. Ele é 



também o presidente da WAMDA.com, uma plataforma de apoio ao 
empreendedorismo para a região do MENA, e fundador e presidente da Ruwwad for 
Development, uma iniciativa que ajuda comunidades carentes. 

 "Político": Sua Excelência a Sra. Ellen Johnson Sirleaf, Presidente da 
República da Libéria  

Ela é a primeira mulher eleita Chefe de Estado na África, está cumprindo seu 
segundo mandato como presidente e co-recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2011. 
Ela construiu fortes relações com parceiros regionais e da comunidade internacional, 
atraindo investimento estrangeiro ao seu país e restaurando a reputação 
internacional da Libéria. 

 "Empreendedor Serial": Sr. Richard Branson - Reino Unido  

Ele é fundador do Grupo Virgin, uma das marcas mais irresistíveis do mundo, com 
mais de 100 empresas em todo o mundo e 60.000 funcionários em mais de 50 
países. Branson tem desafiado a si mesmo com muitas aventuras que quebram 
recordes e tem sempre encontrado formas de empreendedorismo para provocar 
uma mudança positiva no mundo.  

Sobre o World Entrepreneurship Forum 
Fundado em 2008 pela Escola de Negócios EMLYON e pela KPMG France e, mais 
tarde, juntaram-se a ele a Action Community for Entrepreneurship e a Universidade 
Tecnológica de Nanyang em Singapura, a Grand Lyon e a Câmara de Comércio e 
Indústria de Lyon na França, além da Universidade Zhejiang da China. O World 
Entrepreneurship Forum já reuniu mais de 600 membros de 75 países para abordar 
questões mais urgentes do mundo com soluções empreendedoras. 
www.world-entrepreneurship-forum.com 
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