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My name is Susana Luciano and I have 25
years old, I’m born in México in a City
which name is León Guanajuato, I
studied law in the University de La Salle
Bajio, I graduated last year and I
specialize in Industrial Property, I mean
everything related with brand and
Copyright.
I live with my parents and I have two
sisters - one of them is a psychologist and
the other studies automotive
engineering and we have a little baby
dog whose name is Maya and it is the
happiness of my family. We are so close
and support each other.
Also, I have good friends who are an
important part of my life. With some of
them, I have work issues.
One of the reasons why I have decided to
apply for this project is that I want to
change the way I see the world, I mean
see more than Mexico, knowing other
people, other cultures and learn about it
and take the good things for change my
social environment. Also, I hope to give
us good things and good moments during
this project, which is a personal
challenge for me but I'm very excited and
looking forward to its beginning.

PERSONAL HIGHLIGHTS

Lawyer

Dog lover

Interested in discovering
the world
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Jmenuji se Susana Luciano a je mi 25 let.
Narodla jsem se v Mexiku, ve městě León
Guanajuato. Vystudovala jsem právo na
University de La Salle Bajio. Promovala
jsem minulý rok a specializuji se na
Duševní vlastnictví, tím myslím vše, co je
pojí se značkou a Copyrightem.
Bydlím se svými rodiči, mám dvě sestry jedna z nich je psycholog a druhá studuje
automobilové inženýrství. Máme malého
pejska, který se jmenuje Maya a je
radostí naší rodiny. V rodině jsme si
blízcí a navzájem se podporujeme.

PERSONAL HIGHLIGHTS

Právník

Má ráda psy

Take mám skvělé kamarády, kteří tvoří
důležitou součást mého života, s
některými z nich i pracuji.
Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla
přihlásit na tento projekt je, že bych ráda
změnila svůj pohled na svět. Chtěla bych
poznat více jeho částí než jen Mexiko,
seznámit se s novými lidmi, odlišnými
kulturami a odnést si z toho to dobré,
abych mohla změnit své sociální
prostředí.
Také věřím, že budu dobrým přínosem a
že během projektu zažijeme skvělé
chvíle. Projekt je pro mě osobní výzvou,
ale už se na něj velice těším.

Chtěla by poznat svět
z více úhlů

