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Pelo segundo ano consecutivo, a Delta Cafés foi considerada a empresa mais atrativa para trabalhar em Portugal pelo Randstad
Employer Brand Research 2022.
A pandemia veio fazer com que nos questionássemos mais e de forma diferente. As empresas que se mostraram ativas e
empenhadas mantendo e melhorando a proximidade com os seus colaboradores, como é o caso da Delta Cafés, são
reconhecidas e mostram “a importância do employer brand na atração e retenção de talento”, refere José Miguel Leonardo, CEO
da Randstad Portugal. Conheça aqui o top 20 das empresas mais atrativas para trabalhar em Portugal.
As atrações Cinco Estrelas de Portugal foram celebradas na passada semana em Reguengos de Monsaraz, no evento de
Entrega dos Prémios Cinco Estrelas Regiões 2022. Não deixe de ver como foi a festa.
Escolher um cartão de crédito implica analisar alguns critérios e perceber quais são as condições mais atrativas. Fomos saber
quais os 5 critérios que os consumidores portugueses priorizam na hora de escolher um.
A empresa mais atrativa para se trabalhar é portuguesa, o Prémio Cinco Estrelas Regiões premiou as marcas que marcam as
suas regiões e o cartão de crédito vencedor do Prémio Cinco Estrelas é também português. Portugal está de parabéns!

Celebrámos Portugal
região a região!
Na passada quinta feira dia 2, em Reguengos de
Monsaraz, realizou-se o evento de Entrega dos
Prémios Cinco Estrelas Regiões 2022.
Património, marcas, serviços e empresas
essencialmente nacionais, foram celebrados pelos
seus responsáveis e entidades oficiais, numa festa
que enalteceu aquele que
é um país de área pequena mas de alma enorme,
o nosso Portugal.
Veja o vídeo da festa.

Daniela Melchior é protagonista
da campanha de transição energética da EDP
Lançada na sequência do rebranding da marca
EDP na passada semana, a campanha “We
Choose Earth – Nós Escolhemos a Terra” será
divulgada nos 28 mercados onde a EDP está
presente.
Televisão, plataformas digitais, imprensa e
cinema são
os meios escolhidos para promover a transição
energética da EDP. A campanha foi
desenvolvida e gravada nas paisagens
perfeitas de Portugal.
Para a marca Cinco Estrelas, o convite feito a
Daniela Melchior, Personalidade Cinco
Estrelas na Categoria Cinema, prende-se com
o facto de a actriz representar
o caminho feito pela empresa nos últimos 40
anos, sendo hoje a quarta maior produtora de
energia eólica a nível mundial.
Aos 25 anos Daniela Melchior tem um lugar
conquistado em Hollywood, já colaborou com
várias marcas, mas é a primeira campanha em
que assume tanto protagonismo.

Os cartões de crédito como o Cartão Universo, são um meio de pagamento disponível para os consumidores em que, uma das
grandes vantagens, é poderem pagar as compras no dia do vencimento da fatura do cartão. Desta forma, muitos portugueses
optam por gerir a sua vida financeira com o apoio destes cartões, pelo que fomos indagar o que eles mais valorizam na hora
de escolherem um cartão de crédito. Saiba quais os 5 principais critérios no momento da decisão.
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