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Já na 5ª Edição, o Prémio Cinco Estrelas Regiões premiou ontem, em Reguengos de Monsaraz, os vencedores de 2022 no que
toca aos principais recursos naturais e patrimoniais e marcas regionais de excelência em Portugal.
Estávamos com saudades de estar juntos e comemorar o Portugal Cinco Estrelas, que cada vez mais nos surpreende e orgulha.
Foi uma celebração de reencontros, uma comemoração do sucesso de um ano de trabalho, muito além de uma entrega de
prémios. O evento conduzido pela Diamantina, viajou por Portugal, distinguindo 114 ícones regionais e 112 marcas locais que
marcam as suas regiões escolhidas pelos consumidores. Empresários e representantes de Câmaras Municipais e entidades
oficiais de todo o país, marcaram presença participando numa viagem que continuará no próximo ano!
Viajar por Portugal nos feriados que aí vêm é a nossa sugestão. Sugerimos uns dias no Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa
para um merecido descanso e muito mais!
O verão é época de viagens para a maioria dos portugueses e, muitos aproveitam as semanas que antecedem as férias, para
equilibrar o peso e ficar em forma para os dias de praia. Fomos saber o que mais valorizam os consumidores na hora de
escolherem um produto que os ajude nesta fase.

Com a aproximação do verão, aumenta a procura de produtos para ajudar a controlar o peso, como o
Obesimed Forte, pelo que é interessante entendermos o que é mais valorizado na hora de fazer a
escolha. Assim, fomos perscrutar junto dos consumidores, quais os 5 aspetos mais valorizados neste tipo
de produtos.

A redução de volume é o critério seguinte. Quem quer perder peso tem, quase sempre, como principal motivação a melhoria
da sua aparência. Assim, a perda de volume corporal surge também como um dos objetivos prioritários.
Conheça aqui os outros critérios considerados pelos inquiridos.

Insparya na Hannover Messe 2022
Sendo “país parceiro” na edição
de 2022 da Hannover Messe,
Portugal esteve em destaque na
maior feira industrial do mundo,
que decorreu esta semana na
Alemanha.
Entre as 109 empresas da
comitiva nacional esteve a
Insparya. Dedicada ao
diagnóstico, tratamento e
investigação em saúde e
transplante capilar, a marca Cinco
Estrelas destacou-se através de
um investidor muito especial:
Cristiano Ronaldo.
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