A pensar no receio que está associado ao momento da troca nos negócios através da internet, o OLX lançou a iniciativa dos Pontos
de Encontro” oficiais da marca, para uma maior facilidade em escolher um local de encontro para a transação, e o fazer com maior
segurança. Andreia Pacheco, Brand Manager do OLX em Portugal, refere que em 2020 a plataforma fará uma aposta ainda maior na
segurança e pretende afirmar-se como formadora/educadora “em matéria de transacção digital”. Até ao final do ano, o OLX,
vencedor do Prémio Cinco Estrelas 2020 na Categoria Plataformas de Comércio Online, espera ter uma rede implementada de Norte
a Sul do País. Veja aqui todos os “Pontos de Encontro OLX”.
De acordo com o estudo da Multidados, queijo é alimento que não falta nos encontros familiares ou de amigos dos portugueses.
Ficamos a saber que 95% da população compra e consome queijo, ou não fosse Portugal um país com tantos tipo de queijo quantas
as regiões que o compõem. Destacamos a Lactimonte, marca Cinco Estrelas 2020 na Categoria Queijo.
Estrela é também a Heinz e a sua garrafa vermelha mais famosa do mundo que, por aparecer em tantos filmes, reclamou para si o
estatuto de protagonista e pediu ajuda aos fãs consumidores para o conseguir, através de um vídeo publicado no seu Instagram.
Muitos fãs tem também o Fernando Daniel, vencedor do Prémio Cinco Estrelas 2020 na Categoria Música, que esta semana damos a
conhecer.
E continuando com música e estrelas, dias 14 e 15 há concertos de São Valentim com grandes estrelas por todos o país, promovidos
pelo Montepio Geral, também vencedor do Prémio Cinco Estrelas 2020, na Categoria Associação Mutualista.

Sodexo
A Sodexo oferece um serviço especializado com uma gestão
digital do subsídio de refeição. O Sodexo Refeição Pass usufrui
da maior rede de aceitação e é apoiado por uma App que
permite ao utilizador consultas de saldo e pagamentos
através de MB Way.
Saber Mais

BANKINTER
Bankinter chegou à 3 anos a Portugal para apoiar os projetos
das famílias e das empresas. Somos um banco com mais de 50
anos de experiência, presente em Portugal, Espanha,
Luxemburgo e Irlanda. A "Conta Mais Ordenado" do Bankinter é
uma conta de Depósitos à Ordem isenta de comissão de
manutenção e remunerada nos 2 primeiros anos.
Saber Mais

Fernando Daniel
Vencedor na Categoria Música
Aos 23 anos, é já apontado como um dos novos nomes mais importantes da
música pop nacional da atualidade. Depois da sua passagem fulgurante pelo
The Voice em 2016, assinou pela Universal Music Portugal. Lançou em 2018 o
seu álbum de estreia, “Salto”, do qual fazem parte singles incontornáveis
como “Espera” e “Nada Mais”.
Leia Mais

A Garrafa Vermelha
mais famosa do mundo
Pela altura da entrega dos Óscares, surgem campanhas de grande
criatividade associadas a este acontecimento. A Heinz, marca
americana, que tal como as estrelas de cinema, já protagonizou
muitos filmes, criou a sua própria página no IMDb, que a plataforma
retirou sem explicar porquê. Como resposta, a Heinz lançou um
vídeo pedindo ao público que partilhasse através das redes sociais,
as cenas mais conhecidas em que aparece a garrafa vermelha nos
grandes écrans internacionais. Veja o vídeo.

MONTEPIO promove
Festival "Às Vezes o Amor"
no São Valentim em todo o país

PACTO PORTUGUÊS
para os Plásticos

EDP
Líder mundial no combate às
alterações climáticas

pão, pão, queijo, queijo...
... ou seja tudo esclarecido sem margem para dúvidas!
A expressão tão conhecida dos portugueses, transmite bem como o queijo faz parte do quotidiano da
alimentação, sendo utilizado na construção de provérbios da sabedoria popular tais como: "Pão e queijo, mesa
posta é."
O estudo feito em janeiro pela Muitidados, mostra isso mesmo revelando que,
95% da população portuguesa compra e consome queijo.
O Flamengo é o mais consumido; 43,2% come queijo a meio da manhã ou ao lanche e 49% preferem as texturas
macias.
Se quiser saborear queijos Cinco Estrelas, o Prémio Cinco Estrelas 2020 na Categoria Queijo pertence à
LACTIMONTE,
empresa portuguesa que fabrica de forma tradicional, queijos frescos, queijos curados e requeijão
com matéria prima exclusivamente nacional.
Conheça aqui os queijos LACTIMONTE
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