ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 10.345.009/0001-98
NIRE 35.300.362.462
FATO RELEVANTE

InYou é finalista e alcança a 2ª colocação no Prêmio
Startup do 10º Fórum LIDE de Empreendedores.
A startup obteve o segundo melhor desempenho em votação realizada por grandes
empresários e executivos.

O aplicativo InYou, desenvolvido integralmente pela Advanced Digital Health atualmente a única healthtec listada na Bovespa -, mesmo ainda em MVP e lançado
há pouco mais dois meses, foi selecionado como uma das três finalistas da primeira
edição do Prêmio Startup 10º Fórum LIDE de Empreendedores, realizado no último
sábado, dia 23 de novembro na escola Concept, em São Paulo.

Convidada a apresentar um pitch no evento, InYou foi representada no palco pela
CMO Clarissa Wolff e obteve o segundo melhor desempenho em votação realizada
por grandes empresários e lideranças empresariais presentes no evento da mais
importante organização brasileira do tipo.

Após a apresentação, os diretores de InYou presentes, a CMO anteriormente citada e
o CPO João Vitor Medeiros, acompanhados de equipe, foram congratulados e deram
início a diversas relações que aumentam ainda mais o potencial e confiança do
mercado no produto desenvolvido integralmente pela equipe comandada pela CEO
Karol Andrêis
Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais -- é a mais
importante organização do Brasil a reunir executivos dos mais variados setores de
atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e
social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa nas
esferas pública e privada.

Presente em diversos países e com 23 frentes de atuação, o grupo conta com 33
unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do
empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva
globalmente.
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https://www.lideglobal.com/evento/
São Paulo, 25 de novembro de 2019.
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