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Estrelas Regiões no Você na TV

Esta semana a rubrica do Prémio Cinco Estrelas
no Você na TV da TVI, teve emissão dupla,
com destaque para as Regiões de Lisboa
e Litoral Norte.
No dia 5 acompanhou-nos o Vitor Gouveia da Auto Gouveia uma
das marcas premiadas da região de Lisboa. Falámos também de
outros vencedores Cinco Estrelas: Sintra, Tapada Nacional de Mafra
Praia do Guincho, Quinta do Roseiral, Torre de Belém,
MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e CARRIS.
Assista ao vídeo AQUI.

No dia 7 foi a vez da Região Litoral Norte, mais concretamente
Aveiro e Porto. De Aveiro demos a conhecer o Forum Aveiro,
a Bongás Energias e o Adão Oculista. Do Porto destacámos as
marcas vencedoras
Munchie, The Lingerie Restaurant e Casa Valxisto.
Assista ao vídeo AQUI.

Marcas Cinco

Estrelas

Fatacil

Sushi Design

PUZ

A FATACIL, além das grandes áreas de
exposição de Agricultura, Comércio, Indústria,
Artesanato e Gastronomia, integra ainda
concertos com artistas do top nacional,
espetáculos de arte equestre, atuações de
ranchos folclóricos e outros interpretes
genuínos da cultura portuguesa, que fazem
da FATACIL o principal palco no roteiro de
animação turística do verão algarvio.

Um desafio inesperado é o que pode
encontrar no SushiDesign, onde a cozinha
Japonesa é apresentada de forma autêntica
mas com algumas mudanças originais.
Uma oportunidade única para experimentar
novos pratos de verão criados pelo
Sushi Master Francisco Braga.

Na PUZ, marca líder no segmento das
revistas de passatempos, dispomos de um
grande leque de produtos para um ter
cérebro 10 anos mais novo (*), como
Palavras Cruzadas, Sudokus, Cruzadex,
Sopas de Letras, entre outros e cujas
revistas são impressas em Portugal.
Ative já o seu cérebro com as revistas PUZ,
disponíveis numa banca de jornal perto de
si.

Saiba mais AQUI.

Saiba mais AQUI.
Saiba mais AQUI.

Em destaque

| Robbialac Lojas

Lojas Robbialac | Cinco Anos Cinco Estrelas
Vencedora cinco anos consecutivos do Prémio Cinco Estrelas e com uma rede de 59 lojas especializadas e mais de 90 anos de existência,
a Robbialac possui um vasto portefólio de soluções para as necessidades de pintura e decoração, sendo fundamental na criação de ambientes
e espaços inovadores e acolhedores.
As lojas Robbialac prestam serviços personalizados e assistência técnica a profissionais e particulares,
disponibilizando um vasto conjunto de serviços direcionados para cada tipo de necessidade.
Os colaboradores das lojas Robbialac possuem uma formação técnica rigorosa, estando assim aptos a aconselhar os clientes
da forma mais exigente, desde a remodelação e decoração de pequenos espaços a obras de grandes dimensões.

Veja o vídeo

A não perder

| MEO Sudoeste 2019

Até sábado dia 10 pode juntar-se à tribo do MEO SUDOESTE, vencedor do Prémio Cinco Estrelas 2019 na Categoria Festivais de Música.
Mais do que um dos maiores e mais mediáticos festivais de verão, o MEO SUDOESTE é uma marca que representa um estilo de vida
e a reafirmação de uma identidade que ano após ano tem vindo a crescer.
Este ano o Festival espera receber cerca de 160 000 pessoas, o maior número de sempre.
O cartaz é, como já vem sendo hábito, impressionante, eclético e inesquecível.
E, como podemos ler no site do evento:

"Não há desculpas para não ir!"
Saiba tudo aqui.

Passatempo Momentos

Cinco Estrelas
Continua o passatempo Momentos Cinco Estrelas,
registem os vossos Momentos Cinco Estrelas durante
o mês de agosto, e, quando encontrarem a nossa
Estrela (verde ou laranja), partilhem connosco
as vossas fotografias.
As 10 mais criativas recebem um cabaz cheio de
produtos Cinco Estrelas. Na primeira semana de
setembro divulgamos os vencedores.
1º Passo | Tirar uma fotografia junto ao logotipo dos
Prémios Cinco Estrelas (estrela verde ou laranja
2º Passo | Postar essa fotografia nos comentários do
passatempo na página de Facebbok Prémio Cinco
Estrelas.
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