PRÉMIO CINCO ESTRELAS REGIÕES no Você na TV
Hoje fomos conhecer os vencedores
do Prémio Cinco Estrelas Regiões
do distrito de Lisboa.
Esta manhã na TVI, aconteceu mais uma rubrica
do Prémio Cinco Estrelas Regiões no Você na TV.
Não perca nada e veja agora como novamente
demos destaque a algumas marcas fantásticas,
desta vez da região de Lisboa.
Assista ao vídeo AQUI.

Forum Algarve

Expofacic

Localizado à entrada de Faro, a 5 minutos do Aeroporto,
o Forum Algarve é um dos maiores centros comerciais da região.
Com 121 lojas, incluindo 25 restaurantes, 5 salas de cinema
e um hipermercado, o Forum Algarve é um centro comercial
Cinco Estrelas tanto para os milhares de consumidores locais
como para turistas.

Música e Entretenimento, Gastronomia, Exposições e Negócios
integram a Expofacic, de 25 de julho a 4 de agosto.
“Ecoevento” e com “Sê-lo Verde”, o certame de Cantanhede
é a melhor festividade de Portugal e a nível ibérico,
Prémio Cinco Estrelas Regiões 2019.
A 1ª Bienal de Arte, Espaço Gaming e Exposição da Força Aérea
Portuguesa são novidades.
Saiba mais AQUI.

Saiba mais AQUI.

MARCAS CINCO ESTRELAS

O OUTRO LADO DE

Corrostop

porco.pt

Corrostop é uma tinta anticorrosiva de excelência para metais, que
permite a aplicação direta sobre a ferrugem, sem necessidade de aplicar
um primário. Este produto está disponível em cores prontas e afinadas,
através do sistema de tintagem Dyrumatic e dá um toque incrível às
superfícies, reconhecido por particulares e profissionais!
Saiba mais AQUI.

A carne porco.pt é 100% portuguesa, é mais tenra, mais saborosa e
mais suculenta. Integralmente produzida em Portugal, a porco.pt
obedece a um processo de produção, certificado de forma
independente, que inclui condições de bem-estar animal superiores às
definidas pela UE, desde a alimentação ao transporte dos animais.
Saiba mais AQUI.

Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, responda a este email com essa indicação. Se, pelo contrário,
quer continuar a receber informação e partilhar connosco as suas ideias Cinco Estrelas, utilize o email info@cinco-estrelas.pt para o fazer.
Unsubscribe
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