Delta Cafés conquista
Innovation Leader Impact
Award 2019
Pela primeira vez é distinguido um modelo de inovação de uma
empresa portuguesa. A Innovation Leader, distinguiu o MIND,
modelo de inovação da Delta Cafés do Grupo Nabeiro. A Delta
foi reconhecida na categoria principal do Impact Awards 2019, a
par de outras empresas internacionais tais como a Bosch, a
Duke Energy, ou a Vertex Pharmaceuticals, entre outras.
A nova campanha do Wall Street English, outra marca Cinco
Estrelas, distingue com a sua nova campanha ilustrada pelo
artista Tiago Galo, a importância da língua como meio de
aproximação de culturas.
E é também através da língua e das palavras, que esta semana,
numa entrevista com o Meu Super, ficamos a conhecer a
importância das lojas de bairro no dia-a-dia dos consumidores.

Your Hotel & Spa
Após 20 anos as Águas Termais Da Piedade estão de volta ao Your
Hotel & Spa Alcobaça. Venha visitar-nos e desfrute de uma
experiência de relaxamento profundo e regenere a sua saúde com as
nossas águas medicinais. Águas da Piedade, onde o bem-estar e o
termalismo se cruzam.
Saiba Mais

Quinta do Roseiral
A perfeita comunhão com a natureza, o espaço com cerca de 20
hectares, a decoração luxuosa e a gastronomia requintada são
apenas algumas das características que fazem da Quinta do Roseiral,
na Ericeira, um espaço único para um casamento de sonho ou um
evento memorável.
Saiba Mais

Vila das Rainhas
Vila das Rainhas® tem aroma e sabor intenso a ginja e cor rubi. Na
boca é redondo e aveludado e é a companhia perfeita para
qualquer circunstância. Produzido a partir de uma criteriosa seleção
das melhores ginjas, com um prolongado tempo de infusão, sem
adições de corantes nem aromatizantes, mantém de geração em
geração a sua inigualável qualidade.
Saiba Mais

Vencedor do Prémio Cinco Estrelas na categoria de Lojas de Proximidade, as lojas Meu Super estão localizadas em
zonas habitacionais, com gama ajustada à sua envolvência. A Marca de franchising do Grupo Sonae MC, conta
atualmente com mais de 300 lojas por todo o país, onde é possível encontrar os produtos da marca Continente e
usufruir dos descontos e vantagens do Cartão Continente.
A proximidade é, sem dúvida, uma das grandes mais-valias que o “Meu Super” tem versus as grandes superfícies. Qual a estratégia de
negócio do “Meu Super”? Isto é, a ideia é tirar clientes às grandes superfícies ou cativá-los para as compras do dia-a-dia (com um talão de
menor valor)?
As lojas “Meu Super” diferenciam-se das grandes superfícies pois permitem que os seus clientes, encontrem um espaço que lhes responda
às necessidades do seu dia-a-dia. Cada família, casa e bairro têm as suas necessidades específicas e as lojas Meu Super ajustam a mercearia
ao gosto da freguesia porque “o melhor mora ao seu lado”.
Leia Mais

Ilustrações de Tiago Galo
dão vida à nova campanha do Wall Street English
O claim da nova campanha do Wall Street English, “Quebramos Barreiras com o Inglês”, sublinha a importância da língua na aproximação
de culturas e na defesa de valores como a tolerância. Televisão, rádio, Spotify e YouTube, são os suportes a utilizar pela campanha, que
conta com as ilustrações do português, Tiago Galo, cujos trabalhos podem ser vistos nas internacionais National Geographic, Travel,
Vogue, Financial Times ou Condé Nast Traveler.
Leia Mais
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