ANXO PÉREZ
Creador de la metodología 8belts y fundador de 8belts.com
8belts.com
hablar un idioma en menos de 8 meses. Ha sido galardonado con numerosos premios:





2014 Premio Emprendedores de Deloitte.
2015 Premio Emprendedor del Año.
2016 Premio en Ohio (EE. UU) a la Mejor Trayectoria Profesional
2017 Premio na Universidade de Virginia (EE. UU) ao ex-alumno do Ano.
. Ha trabajado

. Cuenta con
cinco titulaciones universitarias, toca nueve instrumentos musicales y domina nueve
idiomas.

300 conferencias en los 5 continentes y 600 entrevistas.

, Big
Sisters). En Bolivia ha estado colaborando con emprendedores campesinos y con
.
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ANXO PÉREZ
Creador da metodoloxía 8belts e fundador de 8belts.com
Anxo Pérez é o creador de 8belts.com un método único no mundo que garante falar un
idioma en menos de 8 meses. Foi galardoado con numerosos premios:
- 2014 Premio Emprendedores de Deloitte.
- 2015 Premio Emprendedor do Ano.
- 2016 Premio en Ohio (EE. UU) á Mellor Traxectoria Profesional.
- 2017 Premio na Universidade de Virginia (EE. UU) ao ex-alumno do Ano.
Anxo formouse en Estados Unidos, Bélxica e China. Traballou para o FBI e na ONU,
foi intérprete de Barack Obama, foi actor de cinema e protagonizou unha longametraxe,
publicou un disco e deu concertos en sete países. Conta con cinco titulacións
universitarias, toca nove instrumentos musicais e domina nove idiomas.

días o seu libro converteuse no máis vendido de toda España. Desde entón deu máis de
300 conferencias nos 5 continentes e 600 entrevistas.
A súa relación co voluntariado ven de lonxe. En EE.UU. traballou con refuxiados
políticos Bosníacos e con reclusos (a través do exitoso programa Big Brothers, Big
Sisters). En Bolivia estivo colaborando con emprendedores campesiños e con cárceres
de mulleres en Paraguai.
En España colabora con numerosas ONG e causas, porque aplica unha das súas
:

