Vamos
premiar o
melhor de
Portugal, de
norte a sul.

Portugal é o destino de todos os premiados do Prémio Cinco Estrelas Regiões e o evento
"Olá Regiões", para os ficar a conhecer, é já no dia 1 de julho às 21.00h. O evento é para
seguir no facebook do Prémio Cinco Estrelas. Está convidado!
Siga também a Rota das Cerejas no Porto e em Lisboa, ao sabor dos pratos especiais
inspirados nesta fruta; esta é uma das iniciativas do município do Fundão para promover
as suas famosas cerejas, até dia 4 de julho. Deixe-se ir.
Deixar ir é também o conselho da Delta na promoção da nova bebida Chill Caramel
Macchiato da gama Go Chill.
Ser solidário é sem dúvida muito chill e o Bricomarché numa iniciativa cinco estrelas, vai
construir um espaço de lazer para o projeto "Semear", que apoia jovens com dificuldades
intelectuais e mentais, formando-os para o mercado de trabalho.
Com esta iniciativa, o Bricomarché contribui para uma causa que marca a diferença na vida
de muitos jovens.
O Cristiano Ronaldo é alguém que marca sempre a diferença. O seu "incidente CocaCola"
marcou o Euro2020 e a Ikea não perdeu o momento e criou a garrafa reutilizável para
água "Cristiano".
Marque também a diferença e mantenha-se seguro em todos os momentos.

MARCAS
CINCO ESTRELAS

Os novos Fornos AirFry permitem
preparar, em quantidade, uma grande
variedade de receitas para toda a
família, tais como batatas fritas, asas
de frango, nuggets e legumes frescos,
de uma forma mais saudável, sem
necessidade de adicionar gordura.
Prazer sem culpa!
Conheça aqui o novo forno Teka.

Teka. Uma receita para a vida.

Óticas Transmontana
As Óticas Transmontana comemoram 50
anos de existência.
Meio século de Óticas Transmontana com
competência, rigor e sobretudo confiança.
Para comemorar os 50 anos de existência,
as Óticas Transmontana vão oferecer um televisor LED
na compra dos seus óculos progressivos.
Consultar condições da campanha em loja.
Saiba Mais

O QUE ACONTECE NO MERCADO

A cereja do Fundão invadiu os
restaurantes de Lisboa e do
Porto
Com a chegada do verão chegam as cerejas
e,
o município do Fundão, promove as suas
que são as mais famosas e vencedoras
do Prémio Cinco Estrelas Regiões!
A Rota Gastronómica da Cereja do Fundão
começou a 18 de junho e prolonga-se até
dia 4 de julho. Durante estas semanas, vários
chefs do Porto e de Lisboa vão criar pratos
em que as cerejas são a fonte de sabor.
Siga aqui onde os provar.

Deixa-te ir com a Delta
e o novo sabor
Chill Caramel Macchiato
A marca Cinco Estrelas anunciou o lançamento
de um novo sabor na gama
Go Chill. O Caramel Macchiato “une a energia
do café ao leite” envolto no
“melhor caramelo”. Descrita como “a bebida
ideal para ser consumida a qualquer hora e em
qualquer lugar”, chega em formato
‘ready to drink e ready to go’.

AÇÕES CINCO ESTRELAS

Uma iniciativa
Cinco Estrelas
do Bricomarché

Bricomarché apoia projeto SEMEAR
através da construção de espaço de convívio
O projeto SEMEAR – que promove a integração de jovens com dificuldades intelectuais no mercado de trabalho, vai ter um novo
espaço de refeições e convívio para toda a equipa com o apoio do Bricomarché. Em comunicado, a marca vencedora do Prémio
Cinco Estrelas, revela que irá oferecer todos os materiais e ferramentas necessárias, assim como alguns artigos de decoração.
O SEMEAR é um projeto sustentável de inclusão social, que trabalha com jovens com dificuldade intelectual e de
desenvolvimento. A sua missão é forma-los na área agroalimentar, através da produção de horticultura biológica e do combate
ao desperdício alimentar, para que os jovens consigam tornar-se autónomos integrando o mercado de trabalho, no setor da
jardinagem, agricultura e agroalimentar. Novos vídeos tutoriais irão acompanhar a renovação do espaço exterior do SEMEAR
que estarão disponíveis nas redes sociais - Instagram e Facebook - do Bricomarché.
Conheça aqui o Projeto SEMEAR.

SNAPSHOT

CR7 empurra Coca-Cola e IKEA aproveita
e lança a garrafa "Cristiano"
Cristiano Ronaldo, Personalidade Cinco Estrelas 2021 na Categoria
Desporto - Futebol, afastou duas garrafas de Coca-Cola (um dos
patrocinadores Euro2020) na conferência de impressa que antecedeu
o jogo de Portugal com a Hungria, apelando ao consumo de água.
O momento teve várias repercussões e levou a cadeia sueca IKEA a criar
uma garrafa reutilizável "exclusivamente para água" chamando-a de
"CRISTIANO". A IKEA Canadá apresentou a garrafa mencionando
Cristiano Ronaldo e usando a hashtag #Euro2020.
A garrafa pode ser sua por 1,35 euros.
Entretanto, Cristiano Ronaldo bateu mais um recorde ao tornar-se a
primeira pessoa do mundo a ultrapassar os 300 milhões de seguidores
no Instagram na passada sexta-feira, 18 de junho.
Só o próprio Instagram tem mais seguidores que CR7. Nas 24 horas que
se seguiram e que antecederam o jogo de Portugal com a Alemanha
para o Euro 2020, Ronaldo conquistou mais um milhão de seguidores.
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