A substituição de
meios publicitários
tradicionais por
meios digitais em
acções de
comunicação é
assumida por
39,6% das
empresas

O recente estudo orientado pela Multidados e a Guess What, conclui que a
pandemia acelerou o impacto do digital na comunicação e marketing das
empresas, que investem cada vez mais, em ferramentas como Email
Marketing - 57,8%, Social Media Ads - 52%, e Redes Sociais - 38%.
Conheça melhor o estudo aqui.
Também foi digital a pesquisa sobre Portugal dos mais de 6 milhões de
visitantes do site "European Best Destinations", levando o nosso país ao 1º
lugar do ranking elaborado pelo site.
Numa das zonas mais emblemáticas de Lisboa, o Parque das Nações, o
grupo "Skeleton Sea - Arte do Mar" e a marca Cinco Estrelas "ECO",
elaboram com muitos milhares de embalagens de plástico, uma criatura
marinha que pretende sensibilizar as criaturas humanas para o uso
responsável do plástico.
Já sabe, seja também responsável e ao sair, proteja-se.

MARCAS
CINCO ESTRELAS

Vila das Rainhas
Vila das Rainhas, a Ginja d´Óbidos é um licor produzido
segundo receita conventual e de forma artesanal, isento
de corantes e aromatizantes, em que os únicos
ingredientes são: ginja, açúcar, água e álcool. Vila das
Rainhas encontra-se disponível em várias capacidades,
desde os 3L aos 50ml.
Este licor viajante encontra-se disponível em todo o
território nacional e em mais de 15 países pelo mundo. É
uma marca de cariz tradicional, mas de visão inovadora
sugerindo novas formas de consumir o licor, como por
exemplo na gastronomia, pastelaria e ainda em cocktails.
Consulte o nosso site e fique a par de
todas as novidades: viladasrainhas.pt1

Favaíto
O Moscatel de Favaios é produzido com
qualidade e rigor sendo um dos mais famosos
e emblemáticos moscatéis portugueses.
Com os dias quentes a chegar, apetece um aperitivo
jovem, fresco, doce, irreverente e
extraordinário. Versão pequenina do Moscatel
original do Douro da Adega de Favaios, o Favaíto
será de certeza o moscatel mais apetecível, que o irá
surpreender!
Saiba Mais
DMK.MAXC.003.03.2021

Norauto
A Norauto mantém os seus Centros Norauto em
funcionamento, assegurando a mobilidade de quem
precisa continuar a deslocar-se, tal como
a loja online em funcionamento 24h/dia.
Para além da vasta gama de produtos que oferece
aos seus clientes, a Norauto reinventa-se adaptando
novos serviços a pensar na segurança e comodidade
de todos, disponibilizando serviços com toda a
confiança, como a Oficina Móvel ou o SOS Baterias.
Deixe hoje o carro e recolha amanhã com deslocação
assegurada pela Norauto e Norauto DriveR,
disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.
Saiba mais num Centro Norauto ou
em www.norauto.pt
DMK.MAXC.003.03.2021

AÇÕES CINCO ESTRELAS
SERPENTE MARINHA EMERGE NO TEJO
A iniciativa partiu da empresa de água filtrada
"ECO", vencedora do Prémio Cinco Estrelas,
e do movimento Purify que recolheu no último ano
em quase 700 locais em todo o país, centenas de
milhar de embalagens
de plástico descartável.
A instalação artística composta por milhares de garrafas de
plástico usadas, está a nascer no Parque das Nações, junto ao
Oceanário sob as mãos do Grupo
"Skeleton Sea - Arte do Mar" e procura sensibilizar-nos para a
Reutilização e Redução de resíduos de plástico.
O "monstro marinho" vai crescer até aos 50 metros
e irá habitar até dezembro, o lago do Oceanário
no Parque das Nações, em Lisboa

O QUE ACONTECE NO MERCADO

Depois de Braga ter sido
indicada como melhor
destino europeu em
2021 pelo site European
Best Destinations, foi a
vez de Portugal ser
eleito o melhor país da
Europa para visitar em
2021

O site European Best Destinations, visitado por mais de 6 milhões de
viajantes por ano, analisou os dados de tráfego e de pesquisas nos
últimos meses, e elaborou
um ranking dos países mais desejados para visitar em 2021.
Portugal foi o país mais pesquisado nos últimos meses pelos
visitantes do site, que o levaram, juntamente com as paisagens
deslumbrantes, as praias magníficas, a excelente gastronomia e
vinhos e a história incomparável, a ocupar o primeiro lugar entre os
melhores países europeus a visitar em 2021.
Além de Braga e Algarve, o site refere ainda Cascais e Açores e
Madeira para os amantes da natureza.

O QUE ACONTECE NO MERCADO

SNAPSHOT

De acordo com a marca francesa, é a esferográfica mais vendida do Mundo e
desde 1950, ano do seu lançamento, que tem sido utilizada para escrever e
desenhar, tendo sido também uma ajuda preciosa a rebobinar cassetes nas
décadas de 80 e 90!
No MoMA (Museu de Arte Moderna de Nova York) - faz parte da coleção permanente - ou nas casas de famílias
do mundo inteiro,
"(...) a BIC Cristal é usada por estudantes, escritores e escritoras de reconhecido prestígio, bem como por políticos,
governantes, atores e atrizes, jornalistas e em vários atos de escrita realizados por qualquer pessoa no mundo. Seria
difícil encontrar alguém que nunca escreveu com uma BIC Cristal“, refere a marca em comunicado.
Desde o início da sua comercialização que a BIC Cristal mantém o mesmo design - o melhor do mundo, na
opinião da marca - apesar de contar agora com mais de 60 modelos e 15 cores.
O 70.º aniversário vai ser comemorado esta Primavera a nível mundial, com uma nova edição especial que
representará uma inovação para a marca. Mal podemos esperar.
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