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132 marcas,15 personalidades e
14 órgãos de comunicação social são vencedores
do Prémio Cinco Estrelas 2022
.
O começo de um novo ano, trás
novos vencedores do Prémio Cinco
Estrelas.
Durante 9 meses, envolvemos cerca
de 320.000 consumidores que
avaliaram 1035 marcas, diversas
personalidades de diferentes áreas e
os principais órgãos de comunicação
social.
O resultado está à vista: estão
escolhidos os vencedores de 2022.
Quanto ao evento de entrega dos
Prémios Cinco Estrelas 2022... será
num futuro muito próximo, em breve
daremos notícias!

O futuro será pensado sob os contornos da sustentabilidade e a intenção de
minimizar a pegada de carbono, continuando a tendência dos últimos anos.
Sob esta premissa, a Toyota deu a conhecer o projeto da construção na base do
Monte Fuji, no Japão, uma cidade inteligente onde pretende testar várias
tecnologias em ambiente real - um “laboratório vivo” que, de acordo com a
marca Cinco Estrelas, será um protótipo da “Cidade do Futuro”.
Todos esperamos que num futuro muito próximo, pelo nosso bem estar e pela
nossa economia, possamos usufruir em pleno e sem restrições do turismo por
esse Portugal fora, quer seja em trabalho ou lazer. A campanha do Turismo
Porto e Norte de Portugal, para promover as viagens de negócios, foi premiada
nos Vegas Movie Awards e faz-nos quere viajar. Nós partilhamos consigo o
filme.
Partilhamos também dados nacionais referentes ao marketing de influência nos
últimos dias de 2021 e primeiros de 2022.
Um 2022 Cinco Estrelas para todos.

Uma abordagem completa à patologia
articular, uma gama única
recomendada por médicos
veterinários.
KimiMove® tem disponíveis três soluções para a melhoria
da função articular:
KimiMove® Support, KimiMove® Ultra e
KimiMove® Rapid.
A gama KimiMove® proporciona a solução adaptada às
necessidades específicas de cada animal e função
articular, mesmo nas situações mais exigentes com dor e
inflamação. Toda a gama KimiMove® é enriquecida com
MSM (Metilsulfonilmetano), Glucosamina e Condroitina.
O KimiMove® Rapid é fortalecido com ASU (Avocado
Soybean Unsaponifiables) para quando a dor e a
mobilidade são fatores preocupantes.
O KimiMove® Ultra é intensificado com ASU e EM (Egg
Shell Membrane) para quando a mobilidade articular,
dor e idade são fatores determinantes.
Descubra mais sobre a nossa gama em kimimove.com

Clínica Dentária
Santa Madalena
Para um sorriso perfeito.
Uma equipa experiente e dedicada com mais
de 400 médicos e higienistas orais, mais de
180 gabinetes dentários em 19 Clínicas por
todo o país, cuida de sorrisos há 27 anos.
No grupo de Clínicas pode contar com horários
alargados, uma vasta gama de seguros e
acordos, constante inovação em todas as
áreas de intervenção da Medicina Dentária,
equipamentos e tecnologias avançadas e
outros serviços diferenciados, onde se
destacam: Imagiologia 3D,
Tecnologia CAD/CAM, Microscópio Cirúrgico,
Coroa no próprio dia, Atendimento de
Urgência, e Serviço ao Domicílio.
Saiba Mais

DomusVi
Cuidamos das pessoas mais
frágeis,
nas áreas de saúde e vida.
A DomusVi Villa Carolina tem soluções únicas
para a compensação do envelhecimento
natural, o tratamento
de doenças incuráveis e degenerativas, a
convalescença
e a reabilitação.
Estamos na Rua do Mirante 85, 4900-837
Viana do Castelo.
Contactos: 258 839 | 707 252 700
geral@domusvi.pt
Encontre-nos em www.domusvi.pt

#trustOfélia!
A campanha do Turismo Porto e Norte de Portugal assente no filme "The Majestic
Adventures of Ofelia de Souza", foi premiada nos Vegas Movie Awards.
O filme venceu os Prémio Prestígio para Melhor Figurino, Prémio de Excelência para Melhor Filme Publicitário, Melhor
Realizador pela Primeira Vez, Melhor Produtor pela Primeira Vez e Melhor Argumentista pela Primeira Vez.Com a intenção
de promover as viagens de negócios, o filme é protagonizado por uma excêntrica organizadora de eventos, de 72 anos,
que pretende que a sua viagem de negócios não a faça “morrer de tédio”.
O presidente do Turismo Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, refere em comunicado que os prémios
representam “uma grande prova de que estamos no caminho certo”

Porto e Norte fecharam os primeiros dez meses de 2021 em primeiro lugar no ranking
nacional em número de hóspedes.

“Woven City”
A cidade do futuro da
Toyota
Recentemente a Toyota, marca vencedora do Prémio Cinco
Estrelas, apresentou a “Woven City - An Ambitious Dream of
Harmony & Happiness”, uma cidade inteligente construída do
zero, onde a marca pretende testar várias tecnologias num
contexto real.
Em comunicado, a marca explica que esta cidade será “um
ecossistema totalmente conectado, alimentado por células
de combustível de hidrogénio e povoado por residentes e
investigadores que testarão e desenvolverão tecnologias
tais como autonomia, robótica, mobilidade pessoal,casas
inteligentes e inteligência artificial num ambiente
do mundo real”. Saiba Mais

#pub no Instagram?
Mulheres lideram top de
influenciadores.
Cada vez é mais frequente nas redes sociais, o hashtag #pub que
indicaque o conteúdo publicado é publicidade ou parceria remunerada,
confirmandoo incontornável crescimento da opção das marcas neste tipo
de comunicação.
A plataforma de influencers Skorr, juntamente com a Marketeer, elaborou
uma lista que mostra quais são os nomes com melhor engagement com
base na partilha de conteúdos publicitários no Instagram, com #pub, entre
os dias27 de Dezembro de 2021 e 3 de Janeiro de 2022. Os três
primeiros lugares são ocupados por mulheres. A saber:
@magui_corceiro, @categouveia e @helenacoelhooo.
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