É já na próxima segunda-feira dia 23, que
começam os Quizzes
“Quem é Cinco Estrelas?”. Durante as
próximas 16 semanas, até 10 de julho,
estarão disponíveis nos meios online TSF,
JN e DN, vários Quizzes sobre as marcas
vencedoras do Prémio Cinco Estrelas
2020; em cada semana, um tema
diferente; em cada tema,
5 marcas Cinco Estrelas em jogo e
dezenas de prémios para ganhar!
Basta QUIZZAR, indo a
quemecincoestrelas.tsf.pt/ ou aos sites
da TSF, do DN ou do JN e responder às
perguntas sobre as marcas de cada Quiz
semanal.

As marcas são também tema de um
texto publicado esta semana na
Marketeer que chamou a nossa atenção,
neste início atípico de primavera, hoje 20
de março.
Partilhamo-lo consigo.
Este é um excerto:
"Depois de uma quarentena assim, em
casulo induzido, acredito que
renasceremos de asas novas e com
quarenta mil razões para voltar a acreditar
na humanidade e nas marcas que fazem
parte de todos nós. Com relevância e
pertinência.
O corona vai deixar marcas, sim, mas irá
ajudar a repensar e recriar todas as
outras."

E a marca CEGOC, vencedora do Prémio
Cinco Estrelas 2020, na categoria
Formação e Desenvolvimento R.H., tem
estado a preparar um conjunto de
webinares (seminários através da web)
gratuitos com o objetivo de apoiar
quem está em teletrabalho. Com o
nome “Keep Calm and Start Learning”, o
ciclo já esgotou as suas primeiras
quatro sessões (limite de 100
participantes por webinar), mas há
novas datas agendadas.
Inscreva-se.
Fiquem bem e sejam Cinco Estrelas:
fiquem em casa.
Até breve.

Quizza no Quiz!

Leia aqui.

Clara de Sousa
Vencedora na Categoria Jornalismo
Clara de Sousa é a única mulher jornalista portuguesa
que já apresentou os noticiários principais dos três canais generalistas portugueses, RTP,
SIC e TVI.
Actualmente pivot do Jornal da Noite, na SIC, em parceria com Rodrigo Guedes de Carvalho,
é responsável também por entrevistas, debates e emissões especiais.
Saiba Mais.

eco
ÁGUA FILTRADA
A ECO – Água Filtrada - oferece uma opção de consumo sustentável de
água, resultado de dois elementos únicos: Estação de Filtragem ECO +
Garrafa Reutilizável. Este sistema inovador está disponível em mais de 130
lojas Pingo Doce
e já poupou mais de 100 Toneladas de plástico,
desde o seu lançamento!
Saiba Mais

RAIZE
A Raize é um dos financiadores de referência das PME em Potugal.
Milhares de empresas já consultaram gratuitamente a Raize. A
rapidez do processo, a estrutura de custos
e a simplicidade de acesso são as principais vantagens. Trabalhamos
com as melhores empresas para investir
no futuro do nosso país.
Saiba Mais

Está em home office?
A CEGOC promove Webinares gratuitos para apoiar
quem está em teletrabalho.
Sob o nome “Keep Calm and Start Learning”, os webinares (seminários
online) têm várias datas agendadas. O limite é de 100 participantes por
webinar.
Movida por um mindset colaborativo, a Cegoc dá ainda a experimentar a
utilização de soluções digitais de Smart Learning adequadas à atual
situação de restrição aos eventos presenciais. Como aceder? Inscreva-se
nos módulos digitais interativos através do formulário online.

Neste início de primavera atípico e desafiador das nossas capacidades e energia, o texto de José Godinho Marques,
publicado na Marketeer, é uma análise lúcida e reveladora. Partilhamo-lo consigo:
"Depois de uma quarentena assim, em casulo induzido, acredito que renasceremos de asas novas e com quarenta mil
razões para voltar a acreditar na humanidade e nas marcas que fazem parte de todos nós. Com relevância e pertinência.
O corona vai deixar marcas, sim, mas irá ajudar a repensar e recriar todas as outras." Leia aqui o texto completo.
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