Imaginação, criatividade, tecnologia,
trabalho, empenho, são alguns dos
catalisadores que impulsionam empresas
de todo o mundo a se diferenciarem.
Fique a conhecer a lista deste ano das
empresas mais inovadoras do Mundo de
acordo com o site Fast Company, que
espera com esta escolha,
inspirá-lo a si também. Apple, Microsoft e
Tesla, estão no top 50.
Inovadora, é também a decisão da Sport
TV, marca vencedora do Prémio Cinco
Estrelas 2020, considerar em baixar o
valor das assinaturas, durante

a conjuntura social que levou à realização
dos eventos desportivos
à porta fechada.
A Fiat, também com grande inovação, fez
parceria com o ecologista convicto
e ativista, Leonardo DiCaprio,
protagonista do novo filme do Fiat 500
100% elétrico. A estrela de cinema quis
dar a conhecer o seu apoio à missão da
Fiat, convidando todos a estabelecer um
compromisso na defesa do ambiente e da
sustentabilidade. Veja o vídeo.
Há uma nova loja, também vencedora

do Prémio Cinco Estrelas 2020,
que nos pode transformar em estrelas
de cinema: a renovada loja da Perfumes
& Companhia
na Rua do Carmo em Lisboa.
Além dos perfumes, da maquilhagem e
de centenas de produtos de beleza das
melhores marcas, esta loja oferece
também os serviços de cabeleireiro,
manicura e pedicura, tudo para deixar os
portugueses mais bonitos e cheirosos.
Tenha um bom fim de semana e uma
ótima semana de trabalho onde quer
que esteja.

Vila das Rainhas®
Não alteramos em nada a receita do seu licor de ginja, apenas lhe
demos um novo visual. Vila das Rainhas ® continua a ser produzido a
partir de uma criteriosa seleção das melhores ginjas, após infusões
prolongadas,
sem adição de corantes nem aromatizantes.

Saiba Mais

BANKINTER
CONTA MAIS ORDENADO
O Bankinter chegou há 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.
Saiba Mais

Nortravel
A NORTRAVEL é o Operador Turístico líder em Portugal
na criação, organização e execução de viagens, por ser rigorosa na
programação que propõe, sempre com
o objetivo de garantir a máxima satisfação, proporcionando
experiências únicas e inesquecíveis aos viajantes.

Saiba Mais

JEA
A JEA edita desde 1975 revistas especializadas em todos
os passatempos: sopinhas, cruzadexes, sudokus,
numéricos, palavras cruzadas, e muito mais.
Quando está na praia, de férias relaxe com jogos de qualidade. São
passatempos elaborados por pessoas, revistas com história. Nós
trabalhamos para o seu lazer.

Saiba Mais

A partir de hoje, sexta-feira, 13 de março, reabre a Perfumes & Companhia da Rua do Carmo, em Lisboa, com 202
metros quadrados e com muitas novidades. Além da habitual venda de perfumes, maquilhagem e muitos outros
produtos de beleza, esta loja tem agora serviços de cabeleireiro, de manicura e pedicura, de massagens, entre
outros.
Pode encontrar aqui também um novo corner da NYX - Professional Makeup.
Durante o dia de abertura, sábado 14 de março e domingo dia 15, haverão descontos de 25 %.
Saiba tudo aqui

Leonardo DiCaprio
protagonista em filme
da Fiat

Time Out é uma das empresas
mais inovadoras em 2020

LinkedIn testa novo formato:
as Stories conquistam também
esta rede social
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