Evitar o
esquecimento,
planeamento
eficaz e
boa qualidade
audiovisual,
são algumas
delas

Tal como o evento de entrega dos Prémios Cinco Estrelas deste ano, nos últimos
meses os eventos passaram de presenciais a virtuais, sem a ocupação física dos
espaços e com estes a serem substituídos por quadradinhos em forma de ecrãns.
E nesta realidade, há muitas variantes a controlar para que tudo corra bem.
Fique a conhecer aqui seis dicas para ajudar ao sucesso destes eventos.
O sucesso faz parte do ADN das marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas, e já
estão no ar, as várias campanhas que fazem parte do plano de comunicação feito
à medida destes vencedores. Esta semana damos a conhecer três filmes de três
marcas premiadas.
Os ícones regionais de interesse nacional, estão à espera do seu voto para serem
premiados com o Prémio Cinco Estrelas Regiões 2021. Vote nos seus preferidos e
faça de monumentos, tradições, gastronomia, instituições e paisagens naturais,
verdadeiros acontecimentos.
E para que o ficar em casa seja um acontecimento, estas são as sugestões que
temos esta semana: visitas virtuais a Museus portugueses, assistir ao Festival da
Canção e apoiar a Carolina Deslandes e também, mergulhar numa das tendências
do momento através da recente App TV ADVNCE da SIC, disponível no MEO: o
Gaming!
Tudo Cinco Estrelas.
Este é um jogo que vamos vencer, ficando em casa.

Estão abertas as
votações para os
ícones regionais de
interesse nacional
no âmbito
da edição 2021
do Prémio Cinco
Estrelas Regiões

Em r.cinco-estrelas.pt/ os portugueses são desafiados a participar
e a votar no monumento, paisagem, aldeia, pratos de cozinha
tradicional, entre outras áreas, que consideram que se diferencia pela
sua excelência nas diferentes regiões do país.Esta votação irá identificar
os ícones regionais vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2021,
dando voz a todos os portugueses, dos grandes centros às pequenas
aldeias, conferindo visibilidade a marcas, negócios e espaços locais, que
se caracterizam por oferecer um serviço de grande proximidade
entre as pessoas, bem como a elementos culturais, recursos naturais,
monumentos, patrimónios, aldeias, vilas e cidades, gastronomia
e produtos naturais e típicos do nosso país. A novidade deste ano é que
está também à consideração dos portugueses a nomeação e avaliação
de Câmaras Municipais e outras organizações de apoio à comunidade.
Vote aqui.
Os resultados serão conhecidos em abril.

MARCAS
CINCO ESTRELAS

DÁ CRÉDITO
À TUA CORAGEM
Crédito Pessoal
Transparente e Simplificado
A utilização do crédito deve ser responsável, mas
simplificada e transparente. Por esse motivo criámos
processos simples e eficazes para melhorar a sua
experiência enquanto cliente Credibom.
Saiba Mais.

AGA
Desinfeção integrada e inovadora
A AGA é líder de mercado na distribuição de álcool,
produto a que está associada desde a sua fundação. No
âmbito dos Cuidados de Saúde, a AGA fornece soluções
de desinfeção integradas e inovadoras. Além do Álcool
Etílico, o desinfetante mais eficaz na erradicação de
bactérias e vírus, com capacidade para eliminar 99,9%
dos germes, os produtos SABA (Soluções Anti-Séticas
de Base Álcoólica) da AGA, são recomendados pela
Direção Geral da Saúde para uma desinfeção eficaz no
combate à propagação de doenças contagiosas.
Saiba Mais

COMUNICAÇÃO CINCO ESTRELAS
Estão no ar as várias campanhas das marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas 2021.
Conheça aqui os filmes para televisão da Imovirtual, MEO e Bambo Nature.

Imovirtual

MEO

Bambo Nature

Marca vencedora na categoria
Comércio Online de Imobiliário

Marca vencedora na categoria
Internet Fixa

Marca vencedora na categoria
Fraldas para Bébés

EM CASA

ENTRETENIMENTO

Por agora encerrados, os museus marcam presença e reinventam-se divulgando as suas memórias.
E alguns são Cinco Estrelas!
A nossa sugestão desta semana é um programa cultural para a toda a família para fugir um pouco das atividades mais
usuais frente aos ecrãns e, um excelente pretexto para começar a programar saídas in loco após o fim do confinamento.
Visite, por agora e sem sair do sofá, os museus do Centro de Portugal que oferecem visitas virtuais.
Entre no site do Turismo do Centro e planeie visitas por museus que guardam e revelam de tantas formas diferentes,
toda a história do nosso passado.
Destacamos Museu Monográfico de Conímbriga e as Ruínas da Cidade Romana de Conímbriga, assim como
o Museu Grão Vasco em Viseu, ambos vencedores do Prémio Cinco Estrelas.
Boas viagens virtuais!

O Festival da Canção é já no sábado.
Carolina Deslandes Personalidade Cinco Estrelas 2021
na Categoria Música, é uma das participantes.
Há melhor programa para fazer em casa em família?
Sábado dia 20 acontece na RTP 1 a primeira semifinal para escolher a canção vencedora do festival da canção
2021.
No dia 27 de fevereiro será a segunda semifinal e no dia 6 de março a grande final.
A Carolina Deslandes é autora e intérprete de uma das canções a concurso e vai cantar no dia 27.
Conheça a canção da Carolina e veja a entrevista da artista durante o Evento Cinco Estrelas Às Nove da Noite

ORGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CINCO ESTRELAS
A Rádio com
o site mais visitado
A Renascença, rádio vencedora do Prémio Cinco Estrelas na
categoria Rádios de Informação, é a rádio com o site mais visitado
em Portugal. O estudo netAudience da Marktest de Janeiro mostra
que neste período, o site da Renascença alcançou cerca de 1,24
milhões de pessoas, o que representa um aumento de quase 90%
em relação ao mês anterior. Os dados divulgados pela rádio,
revelam que o total de visitas ao site ultrapassou os
2,35 milhões, com mais de 9,55 milhões de pageviews,
sendo o telemóvel o meio preferencial de acesso

ORGÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CINCO ESTRELAS

ADVNCE:
SIC e MEO lançam
App TV de
Gaming e ESports

O MEO em parceria com a SIC, duas marcas Cinco Estrelas,
lançaram a App TV ADVNCE com conteúdos interativos para
todas as faixas etárias nas áreas do gaming e esports, numa
aposta clara nos conteúdos mais relevantes e nas principais
tendências. A App TV ADVANCE junta assim os melhores
gamers e as maiores competições de gaming do país.
Desde o início do mês, é possível assistir na App TV ADVNCE,
a programas diários e muitas caras conhecidas do
entretenimento e da ficção portuguesa, como Diogo Valsassina,
com “ADVNCE Show”, Nelson AC Silva, com “Gameplay”
ou Marco Fresco, com “RetroGamers".
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