A imagem de
Nuno André
Ferreira foi
captada em
setembro de
2020 num
incêndio em
Oliveira de
Frades

O fotojornalismo português está de parabéns: uma fotografia de Nuno André Ferreira tirada
em Portugal é candidata ao WORLD PRESS PHOTO na categoria "Spot News".
A imagem mostra um violento incêndio que contrasta com a calma de uma criança dentro do
carro. "Escolhi aquela fotografia, porque há ali um contraste entre a ternura de uma criança e o
incêndio (...) vemos ali uma criança dentro do carro, que parece que está imune àquilo tudo,
porque também ela não percebe o que se passa à volta dela", explicou o autor à Agência Lusa.
Um relatório de 2020 divulgado pela Associação Portuguesa da Natureza e o World Wide
Found for Nature, afirma que Portugal é o país europeu mais afetado pelos incêndios
florestais: mais de três por cento da sua floresta arde todos os anos.
Esta é uma imagem reveladora dessa realidade.
O Dia do Pai a 19 de março, é uma realidade próxima. Surpreenda o seu progenitor ou o pai
dos seus filhos com presentes Cinco Estrelas.
A escolha de um hotel é cada vez mais condicionada pelas exigências de segurança e higiene.
O Star Inn Porto é uma escolha com selo Five Stars | Safe Spot.
Exigente é a metodologia do Prémio Cinco Estrelas e, esta semana, partilhamos convosco
mais alguns testemunhos de marcas vencedoras, assim como da Multidados uma das
empresas de research parceira do Prémio Cinco Estrelas.
Agora escolher as cores das paredes da sua casa é muito mais fácil com a Cromology App da
Robbialac, sua parceira para experimentar em casa todas as cores que quiser.
Fique bem, fique em casa.

MARCAS
CINCO ESTRELAS

ABENA
Soluções especializadas
e inovadoras para incontinência
A melhoria de qualidade de vida é o objetivo maior da nossa gama
de produtos para incontinência.
Queremos que os utilizadores de produtos Abena
vivam o seu quotidiano sentindo-se confortáveis e sem
preocupações com o risco de perdas de urina.
Os nossos especialistas trabalham em parceria
com enfermeiros, desenvolvendo em conjunto uma gama de
soluções com a maior variedade de produtos para incontinência
disponível no mercado tanto
para anatomia feminina como masculina.

Saiba mais no nosso site ou página de facebook.

A entrega da DPD é total
para que receber encomendas,
seja uma experiência simples e rápida.
A DPD é especialista no transporte expresso de encomendas e
conta com a rede Pickup, composta actualmente por 700 lojas,
a nível nacional, para recolha e entrega de encomendas (serviço
Pickup).
Esta rede, que disponibiliza dias e horários de
abertura alargados, permite ao cliente escolher, no
momento da compra, a loja que prefere para levantar
a sua encomenda, podendo fazê-lo quando
lhe for mais conveniente.
Saiba Mais

FIVE STARS | SAFE SPOT
O Hotel Star Inn Porto é
Five Stars | Safe Spot
O Hotel Star Inn Porto foi alvo de auditoria Sanitária, efetuada pelo
Bureau Veritas, com o resultado “Apto” em todos os parâmetros em
que foi avaliado. Foi também avaliado o serviço prestado pela
marca, por parte dos seus
clientes, que lhe atribuíram a classificação final
de 8,15 valores (na escala de 1 a 10), segundo
a metodologia do Prémio Cinco Estrelas.
Tendo conseguido excelentes classificações,
em ambas as avaliações, o Hotel Star Inn Porto
é considerado uma marca Cinco Estrelas
e um SAFE SPOT, sendo-lhe atribuído
o selo Five Stars | Safe Spot

PRESENTES CINCO ESTRELAS
PARA O DIA DO PAI

OFERTAS
CLUBE CINCO ESTRELAS

EM CASA

Tanto tempo em casa deixou os portugueses com vontade de tornarem as suas casas
mais acolhedoras e mais à imagem das suas preferências.
A escolha da cor das paredes personaliza todo um ambiente e é por isso uma decisão determinante.
A pensar nisso, a marca Cinco Estrelas Robbialac criou uma aplicação para que essa escolha seja perfeita

CROMOLOGY APP
da ROBBIALAC
E se, conseguisse no seu telemóvel,
ver como ficam as suas cores preferidas nas
paredes da sua casa?
A vontade de alterar as cores das paredes da nossa casa,
é muitas vezes condicionada pela indecisão
e a impossibilidade de experimentarmos várias cores
e tons com receio de arriscar e correr mal.
Com a Cromology APP, vai poder fazer simulações
de cores em tempo real, utilizar cores de outros
ambientes
e aplicá-los nas suas paredes, tudo sem sair de casa!
Vai poder criar o seu projeto e explorar as variantes que
quiser, antes de avançar para a escolha perfeita
e aplicar a tinta na parede real.
Conheça e descarregue APP Cromology aqui..

TESTEMUNHOS CINCO ESTRELAS

Qual a mais-valia que o “Prémio Cinco Estrelas” trouxe para a sua empresa?
“Receber o Prémio Cinco Estrelas pelo 5.º ano consecutivo é um grande motivo de satisfação para todas as equipas,
pois espelha a dedicação de todos os colaboradores que diariamente trabalham com foco no serviço e na melhoria
contínua. Este reconhecimento reforça a confiança que os consumidores sentem na nossa marca, nos nossos
serviços e produtos.”

Qual a sua opinião sobre o processo de avaliação do “Prémio Cinco Estrelas”?
“(...) Sentimos que é um prémio atribuído de forma justa e clara. A Ageas Seguros está envolvida desde o início e ao
longo de todo o processo, o que é determinante para um acompanhamento próximo da evolução do estudo e
dinâmica de atribuição do prémio.”

Na chamada “hora da verdade”, sente que a estrela verde tem um papel determinante
na escolha de uma marca?
“Sim. Claramente ajuda a colocar a Opticalia no top of mind quando um cliente precisa de um serviço de ótica.
Por isso continuamos a concorrer todos os anos.”

O que o leva a candidatar a sua marca, todos os anos, ao “Prémio Cinco Estrelas”?
“(...) faz parte da nossa estratégia de marketing e de comunicação. O facto de todos os anos o prémio crescer em
número de categorias e de marcas concorrentes, espelha exactamente a sua dimensão e importância”

Recomendaria a uma empresa que ainda não se tenha candidatado ao Prémio Cinco
Estrelas, fazê-lo?
“Claramente, uma empresa ser “Cinco Estrelas” é poder ter acesso a um conjunto de estudos, avaliações e ações
promocionais, que de outra forma poderia não conseguir ter, devido aos diferentes profissionais qualificados que
trabalham nesta equipa para um fim comum: premiar o que há de melhor em Portugal".

Saiba aqui tudo o que dizem de nós

Siga-nos
Contacte-nos

Prémio Cinco Estrelas

Prémio Cinco Estrelas Regiões

Five Stars |Safe Spot

CANDIDATURAS PRÉMIOS CINCO ESTRELAS
Tel: 21 759 03 54 | 938 123 663 | 917 229 219
www.cinco-estrelas.pt

Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe.
Prémio Cinco Estrelas | Rua Manuel da Silva 5D, Quinta do Lambert, Lisboa, Portugal

