Estão apurados os vencedores do
Prémio Cinco Estrelas Regiões 2020.
De Portugal inteiro centenas de marcas
foram avaliadas pelos consumidores
das várias regiões do país. Iremos
durante as próximas semanas revelar
tudo.
Conheça aqui os vencedores.
Iniciamos esta semana uma nova
rubrica de sugestões, conselhos
e atividades para fazer em casa,
sempre com marcas e produtos
Cinco Estrelas. Em época de Páscoa,
começamos com uma receita
deliciosa, com um sabor Cinco

Estrelas: o Vila das Rainhas Licor de
Ginja d'Óbidos, que, em boa hora,
recomendamos também para finalizar a
refeição!
Agora não é hora de as marcas
desaparecerem da vida dos
consumidores, mas sim de marcarem
presença e se possível acrescentarem
valor. Foi isso que fez a DPD, marca
Cinco Estrelas, ao transportar uma
tonelada de material para os hospitais.
Uns na rua e outros em casa a
trabalhar, afirmam que o mundo não
pára, só se transforma; como mostra

o vídeo que os trabalhadores do
Grupo AGEAS Seguros criaram em
equipa,
a partir das suas casas.
Em casa, os portugueses elegeram
a SIC, canal vencedor do Prémio
Cinco Estrelas, como a marca com
impacto mais positivo, desde o início
da pandemia.
E 700 milhões de pessoas em
quarentena, fizeram disparar o ecommerce, sendo neste momento, a
tendência atual do crescimento
económico.
Acompanhe também a tendência e
seja Cinco Estrelas: fique em casa.

Omega Gold
ajuda o cérebro, a visão e o coração

O Omega Gold é um suplemento alimentar Viva Melhor rico em ácidos
gordos essenciais e não essenciais, ideal para manter
o bom funcionamento do seu organismo. Com Ómegas 3, 6, e 9, ajuda o
cérebro, a visão e o coração e auxilia na prevenção dos processos
inflamatórios. Omega Gold reduz as dores e as inflamações articulares,
aumenta os níveis de energia, reduz
o colesterol e promove a saúde dos ossos.
Sinta mais confiança na sua saúde e esteja preparado para enfrentar as
batalhas do dia a dia.
Saiba Mais

GMS-Store
Na GMS Store encontra a gama completa Apple
e uma vasta gama de acessórios para Mac, iPad, iPhone, iPod e Apple
Watch.Pode comprar em www.gms-store.com com portes gratuitos. Os
Especialistas Apple estão disponíveis para lhe dar as melhores dicas e
esclarecerem as suas dúvidas nos temas que mais precisa.
Saiba Mais

_______
Por estes dias, estar em casa é a melhor receita para ultrapassar esta etapa difícil para todos; cozinhar novas receitas, diferentes
e apetitosas, é algo que podemos fazer sozinhos ou em família, de forma a tornar os nossos momentos de pausa mais
animados. Sugerimos esta semana, em que vivemos uma Páscoa diferente, uma deliciosa receita Cinco Estrelas com
o Licor de Ginga Vila das Rainhas® vencedor do Prémio Cinco Estrelas na categoria Licor de Ginja.
Experimente, surpreenda-se com o resultado e conheça ainda outras receitas do Chefe Sá Pessoa com outros produtos da
marca.
Deixamos-lhe aqui todos os ingredientes e o link para o vídeo. Bom apetite, boa Páscoa e aguarde as próximas receitas!
Ingredientes para 1 peito de pato:
Peito de Pato
250ml de caldo de carne
sal e pimenta a gosto
2 raminhos de alecrim
dentes de alho
2 dl de Licor de Ginga Vila das Rainhas®
1 dl de vinho tinto
30g de manteiga
_______

"Estamos longe,
mas juntos numa só voz"
referem os colaboradores do Grupo Ageas
Portugal, vencedor do Prémio Cinco Estrelas, que
criaram um vídeo a reforçar a importância de ficar em
casa nesta altura. Todos a trabalhar a partir de suas
casas, pretendem mostrar, que é possível manter uma
boa energia, partilhar bons momentos e trabalhar em
equipa.

Veja o vídeo.

e-commerce:
o novo pilar da economia

Este período em que vivemos é um exemplo
que salienta a especial relevância do
e-commerce como pilar da economia mundial.
Leia a o artigo de Diogo Cruz, coordenador de Comunicação e de
Marketing Digital no ActivoBank, vencedor do Prémio Cinco Estrela
Leia Aqui.

Rede Pickup da DPD disponibiliza frota
Especialistas em distribuição, em época de combate ao Covid-19,
a DPD está a transportar viseiras, máscaras e lençóis para os
hospitais Santa Maria e Curry Cabral. A empresa estabeleceu uma
parceria com a Tech4Covid19 e a APT3D e está a fazer chegar aos
profissionais de saúde equipamentos de proteção individual, e
lençóis, toalhas e outros materiais recolhidos em seis hotéis de
Lisboa, que serão transformados em máscaras. Uma ação Cinco
Estrelas!

Siga-nos

Catarina Furtado
Vencedora 2020 na Categoria Solidariedade
Catarina Furtado, formada pela Escola de Dança do Conservatório
Nacional de Lisboa. Estudou jornalismo no Cenjor e Teatro e
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