Condições
especiais para
candidaturas
até ao final
de abril

Em 7 anos, o Prémio Cinco Estrelas conquistou o mercado português. Dos
96% que o reconhecem, 73% associam-lhe valores de confiança, qualidade e
excelência.
É com esta segurança que avançamos para as candidaturas de 2022, a 8ª
Edição do Prémio Cinco Estrelas. As candidaturas recebidas até ao dia 30 de
abril irão usufruir
de condições especiais. Para mais informações contacte-nos.
Especiais são os testemunhos das marcas vencedoras e das empresas de
Research que colaboram connosco, sobre a metodologia e o valor do Prémio
Cinco Estrelas,
que vamos partilhar aqui a partir desta semana.
Estar em casa não é razão para que não continuemos a dar valor às datas
especiais.
A próxima é o Dia de São Valentim no domingo dia 14, e é claro que tínhamos
que sugerir compras Cinco Estrelas, a partir de casa.
Em casa num ano de pandemia, estivemos mais sedentários e também, como
revelam as redes sociais, a explorar os nossos talentos culinários :-) O impacto
da COVID-19 no nosso estilo de vida e dieta traduz-se, de acordo com um
estudo da Ipsos APEME,

MARCAS
CINCO ESTRELAS

imovirtual.com
A porta de entrada para mais de
300.000 imóveis em Portugal.
Em cada família que cresce, em cada ida para uma
nova cidade, na vontade de alcançar horizontes,
há uma necessidade de mudança que exige a resposta
perfeita. Esta é a morada certa para abraçar todos os
momentos da vida. No Imovirtual é mais simples,
rápido e prático pesquisar imóveis com a garantia de
qualidade que só o Portal de referência no Imobiliário
em Portugal lhe oferece, com a segurança do líder do
Imobiliário online.
Saiba Mais

Teleconsultas
A Lusíadas Saúde quer continuar a cuidar de si
e de toda a sua família, tendo a sua equipa clínica de
excelência disponível por teleconsulta ou
presencialmente, seguindo todas as regras de
segurança adequadas ao momento que vivemos.
O serviço de Teleconsultas Lusíadas permite-lhe
aceder facilmente a uma consulta com os nossos
especialistas,
a partir de sua casa, com toda a tranquilidade e
segurança, inclusivamente com marcação para
o próprio dia na Teleconsulta SOS Pediatria,
disponível 24h por dia ao longo de todo o ano.
Saiba Mais

CEGOC apresenta oferta formativa
mais digital, personalizada e
humana
Atenta às mudanças que exigem não só o
desenvolvimento de novas competências,
mas sobretudo a capacidade de as transformar em
comportamentos consistentes e portadores de
resultados individuais e coletivos, a CEGOC apresenta
para 2021 renovados percursos de aprendizagem 100%
digitais que conjugam diversos recursos online com
Classes Virtuais, sessões de eCoaching e atividades
práticas on-job.
Saiba Mais

TESTEMUNHOS CINCO ESTRELAS

Qual a mais valia que o “Prémio Cinco Estrelas” trouxe para a sua empresa?
"O Prémio Cinco Estrelas permite-nos validar a aceitação dos nossos produtos junto dos consumidores-alvo e a sua
satisfação, pois é para eles que os produtos são criados, sendo um fator diferenciador para a marca.
A satisfação dos nossos consumidores é prioridade na nossa estratégia, e portanto os testes que o
Prémio Cinco Estrelas nos proporciona são incontornáveis."

O que o leva a candidatar a sua marca, todos os anos, ao “Prémio Cinco Estrelas”?
"Por um lado testar cada vez mais os nossos produtos junto de mais consumidores, pelo efeito cumulativo
de avaliações anuais no mesmo segmento, por outro lado avaliar outros produtos noutras categorias que
fazem parte da marca, e para os quais é importante perceber como é a sua perceção e satisfação da parte
do consumidor relativamente aos resultados."

Porque razão a Ipsos Apeme se associou há já 7 anos ao “Prémio Cinco Estrelas”?
"A decisão de sermos parceiros foi muito mais do que uma decisão comercial, até porque entrámos no início, num
projeto que ainda não existia, era apenas um plano de intenções que podia resultar ou não. Fomos desafiados por uma
equipa que não conhecíamos mas que transparecia seriedade e vontade de fazer diferente e melhor. Acreditámos na
pertinência e relevância de uma nova certificação e pareceu-nos desde o início um prémio sério e inovador. Dentro do
contexto dos prémios e certificações, parece-nos a metodologia mais completa e robusta, suportada por profissionais
que trabalham em pesquisas de mercado e um comité técnico de profissionais de Marketing e Comunicação. Esta
inclusão de profissionais alheios à organização do prémio e às marcas que se candidatam, garante naturalmente mais
rigor e imparcialidade."

Quais os principais aspetos que Ipsos Apeme destaca da metodologia Cinco Estrelas?
"É uma metodologia faseada, que considera uma fase de estudos qualitativos e quantitativos, o que permite uma
abordagem simultaneamente mais completa e aprofundada. A inclusão de um comité técnico garante que se definem os
critérios mais relevantes para a categoria com base em dados de mercado e experiências colaterais, e não aqueles onde
a marca quer ser avaliada. O principio subjacente à escolha das técnicas de recolha de informação tem a preocupação de
fazer a avaliação dos produtos e serviços em cima da experimentação de produtos, evitando assim a perceção, por vezes
não fundamentada, de consumidores afastados do consumo e experiência."

EM CASA
COMPRAS CINCO ESTRELAS

... e domingo é dia dos namorados!
Selecionámos sites de marcas Cinco Estrelas para, online e em casa,
oferecer presentes à sua cara-metade ou a si, se for esse o caso!

O Boticário

Perfumes & Companhia

odisseias

RESEARCH

Teletrabalho, compras online, tempos livres em
casa e a descoberta de um chef de cozinha em
cada um de nós, levou 41% dos portugueses a
admitir que ganharam peso nestes já longos
meses de pandemia.
Menos exercício físico, comer mais e beber mais bebidas
alcoólicas, colocaram Portugal no 4º lugar do ranking dos países
cuja população mais peso ganhou desde o início da pandemia
(a par da África do Sul - 41%), a seguir da Turquia (42%), do Chile
(51%) e do Brasil (52%). No que toca à diminuição de exercício
físico, Portugal é o país que ocupa o primeiro
lugar do ranking (41%).
Conheça aqui o estudo global da Ipsos APEME
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