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Em Portugal, as marcas Jumbo e Pão de Açucar são bem
conhecidas dos portugueses, desde que há 50 anos, a
cadeia francesa abriu o primeiro hipermercado em
Portugal. A partir deste mês de setembro, de acordo com o
Dinheiro Vivo, as duas marcas desaparecem e vão ser
substituídas pela marca única Auchan.
Esta semana, destacamos com sempre, as marcas Cinco
Estrelas, em especial a Nortravel, marca que há 20 anos dá
destino às viagens dos portugueses. Através de uma
entrevista, ficamos a conhecer, entre outras coisas, quais
as viagens preferidas dos consumidores e que destinos
voltaram a ser tendência.
Tendência é também a marca Couto, que depois de quase
acabar, ganhou novo fôlego no meio de suspiros de amor,
conquistando novamente aos 100 anos de idade, os
mercados nacional e estrangeiro.
Uma Semana Cinco Estrelas!

Essilor
A Essilor investe continuamente em equipamentos e tecnologias
de vanguarda, que permitem produzir em Portugal, quer para o
mercado nacional, quer para o mercado internacional,
lentes oftálmicas, materiais e design de última geração.
A Essilor tem introduzido as principais inovações no setor da
ótica oftálmica, como as lentes progressivas Varilux e as
ultra resistentes Airwear, na busca da melhor qualidade, de forma
a proporcionar maior conforto e melhor saúde visual,
para que os utilizadores Essilor possam ver o melhor do mundo.
Saiba Mais

Maxnésio
O magnésio é um mineral e, como todos os minerais não é
produzido pelo organismo, tendo que ser ingerido através da
alimentação. Contribui para o normal metabolismo produtor de
energia e para o normal funcionamento muscular.
Da Tecnifar Consumer Health, MAXNÉSIO CARDIO É UM
PRODUTO 5 ESTRELAS!
Maxnésio® Cardio é um suplemento alimentar. Os suplementos alimentares não
devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado. É importante
manter um estilo de vida saudável. Leia atentamente o folheto incluso na embalagem,
antes da toma.

A Benecar
Cidade do Automóvel é uma empresa cimentada no ramo
automóvel, a nível nacional, há mais de 25 anos e tem
regularmente em stock cerca de 1000 viaturas, dos mais variados
segmentos e marcas.Situa-se no centro do país, mais
propriamente em Benedita, concelho de Alcobaça.Para conhecer
melhor a Benecar, nada como a ir visitar. Siga também as nossas
redes sociais para ficar a par das novidades do mundo automóvel.
Saiba Mais

MUSEU CR7
O Museu, inaugurado a 15 de Dezembro de 2013, mudou para um
novo espaço inaugurado a 1 de Julho de 2016 com a presença de
Cristiano Ronaldo, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.
Da exposição fazem parte fotografias e vídeos emblemáticos da
carreira do atleta e duas estátuas de cera, estão presentes também
todos os troféus juvenis e profissionais conquistados ao serviço dos
seus clubes – Andorinha, Nacional, Sporting, Manchester United, Real
Madrid, Juventus e da Selecção Nacional.
Saiba Mais

A Nortravel, marca vencedora do Prémio Cinco Estrelas na categoria de Operadores Turísticos,
dá a conhecer nesta entrevista, as preferências do mercado português e os novos desafios que se apresentam
para 2020.
A sazonalidade é um dos maiores desafios que se colocam aos operadores turísticos. Quais têm sido as principais
estratégias da Nortravel para combater a sazonalidade?
...nos últimos anos fruto de da diversificação dos nossos produtos e de uma maior procura por parte dos clientes,
temos vindo a reduzir um pouco o grande “fosso” que existe entre a época baixa e a época alta. Existem destinos, que no
nosso inverno são muito procurados por no destino ser a melhor época para os visitar, como por exemplo toda a
América do Sul, com destaque para o Brasil e Argentina. Na época baixa aumentamos também a oferta para destinos
como a Indochina e India que tem tido uma procura crescente fora de época.

Leia Mais

100 anos da marca COUTO
Uma marca portuguesa centenária salva pelo amor e conquistadora de novos mercados através do turismo.
Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, foi fundada no Porto, a firma Flôres e Couto, que se viria a chamar Couto Lda.
Em 2012, Alberto Gomes da Silva, sobrinho do fundador da Pasta Couto, Alberto Ferreira de Couto e administrador da Couto informava das
intenções de vender a empresa até 2017.
Mas a história da marca portuguesa, tal como nos diz o Público, foi agitada por um casamento.

Leia Mais
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