57% dos consumidores portugueses admite limitar os gastos por razões
ambientais, superando a média europeia.
Nesta Black Friday, e à medida que a sustentabilidade se torna cada vez mais
uma preocupação social global, de acordo com o estudo da Intrum, “European
Consumer Payment Report (ECPR) 2019”, 42% dos consumidores europeus de
24 países, afirmou: "o interesse pela sustentabilidade motivou-me a limitar os
gastos". De acordo com este estudo, Portugal surge logo a seguir à Grécia
(61%), Eslováquia e Roménia (ambas nos 58%), países onde esta preocupação
parece ser mais relevante.
São sinais de mudança de atitude que a internet veio ajudar a sustentar. A
compra de produtos sustentáveis aumentou com as redes sociais, de acordo
com cerca de um terço dos consumidores europeus (32%).
A este inquérito responderam mais de 24 mil consumidores de 24 países
europeus, incluindo Portugal. Ler Mais
Se há produto que os portugueses não prescindem e suspeitamos, não vão
limitar o consumo, é o café. O que nos leva à DELTA, marca Cinco Estrelas, que
apresentou no final de novembro as novidades que irá lançar em 2020. São
muitas e definem o posicionamento da marca face a um mercado em
constante inovação.
E quando falamos de consumo, falamos também de energia e neste caso
falamos da GRUPEL, marca Cinco Estrelas, especializada na construção de
geradores, equipamentos fundamentais em locais ou situações de ausência de
eletricidade. Na nossa rubrica o "O Outro Lado de..." a empresa responde a
algumas perguntas invulgares.

CLÍNICAS LUSÍADAS
As Clínicas Lusíadas caracterizam-se pela sua qualidade,
proximidade, horários alargados e conforto de instalações, bem
como pelos melhores profissionais e a relação direta com os
Hospitais do grupo em cada região do país (norte, centro ou sul).
Descubra Mais

CALCITRIN MD S Rapid
A fórmula única do Calcitrin MD S Rapid com CAD3, Magnésio e
Vitamina C, vem contribuir para a normal absorção/utilização do
cálcio e fósforo, mantendo uma manutenção dos ossos normal,
contribuindo também para o normal funcionamento muscular e
formação de colagénio para o funcionamento das cartilagens.
Descubra Mais

tek4life
Tal como o nome diz, na tek4life encontra a toda a tecnologia que a
sua vida precisa. Marca de referência, a tek4life comercializa todo o
tipo de aparelhos tecnológicos e presta assistência especializada
tanto ao cliente final como ao de revenda. Nas lojas físicas ou online,
o atendimento é personalizado, a gama de produtos vasta e sempre
com as últimas novidades.
Descubra Mais

DELTA em 2020:
Aposta na inovação, saúde e bem-estar com 7 produtos novos
No final de novembro, a Delta Cafés apresentou novidades para 2020. Com a colaboração do laboratório português
Edol, a marca vai lançar no primeiro trimestre do novo ano, os cafés aQtive Coffees, que contam com duas versões:
Delta Q Osteo Boost e Delta Q Mind Boost. Ficará também disponível em 2020, o Delta Q Sweet Qoffee, criado para os
mais “gulosos” e que dispensa açúcar, uma vez que a alfarroba, adoçante natural, é um dos ingredientes.
A Delta apresentou ainda o Delta Slow Coffee, 100% café, 100% artesanal e 0% pressa; o café poderá ser adquirido
individualmente ou em conjunto com os equipamentos de preparação: Pressing Experience (balão) ou Dripping
Experience (cafeteira). Durante a apresentação o Sr. Comendador Rui Nabeiro, Personalidade Cinco Estrelas 2019 na
categoria Líder Empresarial, juntou-se à apresentação através de vídeo chamada, trocando ideias com o filho e o neto
sobre este novo produto. Leia Mais
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P. Qual é o outro lado de um gerador?

Ausência de Energia, ou seja, ausência da marca Grupel.
P. Como é gerado um gerador?

Com a força e dedicação de 150 pessoas.
P. Seria possível ter uma cidade como Lisboa a funcionar apenas com geradores Grupel?

Claro! A nossa Energia não abastece apenas uma cidade, mas sim o Mundo inteiro.
P. Sabemos que são amigos do ambiente. Como trabalham diariamente para se manterem assim?

Acreditamos na melhoria contínua e na sustentabilidade da nossa energia.
P. Já tiveram muitas pessoas a elogiar-vos, dizendo que vocês trazem “boa energia”?

A “culpa” é dos nossos colaboradores que todos os dias fazem com que a nossa Energia seja cada vez mais
contagiante.
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