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Um estudo realizado pela multidados – the research agency, entre 10 de maio e 10 de junho, avaliou as intenções dos portugueses relativamente
às férias de verão deste ano e revelou que 78,2% dos portugueses pretende passar férias em Portugal.
Os destinos preferidos para os planos de férias são: Algarve (40,2%), Norte (15,4%) e Alentejo (9,0%). Outros destinos referidos são: Costa
Vicentina, Gerês, Madeira e Açores. Conheça aqui outros resultados do estudo.
O Prémio Cinco Estrelas planeia consigo os passeios deste verão pelo nosso país extraordinário. Desafiamo-vos com a 3ª edição do "Portugal
guia-Te", a descansar o olhar, o corpo e a mente em paisagens e alojamentos portugueses, a saborear o que se faz e produz e a descobrir o
património que conta histórias de norte a sul de Portugal.
É um orgulho para o Prémio Cinco Estrelas orientar este guia dividido em três grandes temas, de acordo com os conceitos de boa-vida,
organização e bem-estar juntando as melhores marcas portuguesas.
A 3ª Edição do Portugal guia-Te, já está disponível com centenas de sugestões.
Portugal é Cinco Estrelas, marca Portugal com a tua presença!

Sabia que a
assistente digital
CAIXA, aprende
a cada interação que
tem com os clientes?
Ela não sabe dar resposta a tudo,
mas sempre que um cliente fala
com ela, a CAIXA aprende e
evolui diariamente.

Desenvolvida com recurso a inteligência Artificial, a CAIXA nasceu com a
intenção de facilitar o contacto dos clientes com a Caixa Geral de
Depósitos. O seu foco está em satisfazer as suas reais necessidades.
A CAIXA permite aos clientes gerir as suas finanças pessoais através de
voz, em tempo real. Utiliza processamento em linguagem natural, em
português e inglês, e ainda algoritmos adaptativos para fornecer
informações e realizar diversas transações como transferências,
pagamentos de serviços, desbloqueio do serviço Caixadirecta, registo de
pedido de cartões e muito mais.
Já falou hoje com a CAIXA? Meta conversa com ela na app Caixadirecta e
veja como pode simplificar a sua vida.
Saiba mais.

Em simbiose com
o ambiente as embalagens
Marnoto são agora
100% Biodegradáveis.
A Necton desde sempre atuou em harmonia com o
meio ambiente. Faz parte da nossa cultura, ética e
modo de atuar, interagir positivamente na
recuperação ambiental das salinas, espaços naturais
onde operamos e produzimos o nosso Sal Marinho
Tradicional e Flor de Sal, Marnoto.
Em 2022, ao lançarmos pela primeira vez
embalagens 100% biodegradáveis, permitimos aos
nossos clientes contribuírem para a preservação da
natureza, como chave para a recuperação e
manutenção do equilíbrio ambiental.
Saiba mais

É sabido que o acumular excessivo de cera no ouvido pode causar pequenas lesões no canal auditivo, dificultando assim a
audição. Desta forma, é importante saber como fazer uma limpeza dos ouvidos eficaz,
utilizando um produto seguro e de fácil utilização como o Otowel Cera.
Assim, fomos saber quais os aspetos que os consumidores mais valorizam neste tipo de produtos de limpeza.
Saiba quais os 5 principais critérios no momento de decidir.

SIGA O PRÉMIO CINCO ESTRELAS

Contactos | Candidaturas

Prémio Cinco Estrelas | Ana Lourenço 938 123 663

Prémio Cinco Estrelas Regiões | Débora Silva 917 229 219

Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe.

Message sent by: FIVE STARS CONSULTING PORTUGAL, LDA, Avenida Da Igreja N 66 7 Dto Lisboa, 1700-240, Lisboa, Portugal, PT510634222

