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Julho de 2022 foi o melhor mês de sempre em número de hóspedes e de dormidas em Portugal. O relatório REDUNIQ Insights,
realizado pela REDUNIQ analisou a evolução dos pagamentos feitos com cartão em Portugal, revelando que o consumo estrangeiro
disparou 82,5% no último verão sendo o turismo responsável por um aumento de 32,2% da faturação no país, face ao período igual
do ano passado.
Os turistas franceses continuam a ser os mais representativos no que toca ao consumo estrangeiro em Portugal (18% do total da
faturação estrangeira), logo seguidos do Reino Unido (14%), Irlanda (11%), Estados Unidos (10%) e Espanha (9%). Saiba
mais aqui.
Fomos saber o que mais valorizam os consumidores na escolha de um transplante capilar e confirmámos que este género de
tratamento não escapa à regra geral que observamos em tantos outros casos: preço e resultados no topo das escolhas.
Conheça melhor o que os consumidores consideram Cinco Estrelas; o Serviço 2 Rodas Norauto, a nova plataforma de emprego
100% digital da Multipessoal, o PiscaPisca.pt, uma plataforma também digital, para vender ou comprar viatura e o gelado feito com
uvas Dona Maria da marca Dona Uva, ideal para saborear neste início de outono.

A marca vencedora em 2022 do Prémio Cinco Estrelas na categoria de Transplante Capilar é a Insparya, o maior
Grupo Clínico exclusivamente dedicado ao diagnóstico, tratamento e investigação em Saúde e Transplante capilar.
A equipa médica Insparya destaca-se por ser composta por diversas especialidades, todas elas importantes
na abordagem de diagnóstico e no tratamento da Alopécia (calvície).

Novo Serviço
2 Rodas Norauto
A Norauto dá continuidade ao desenvolvimento da
mobilidade sustentável com o reforço do serviço
de manutençãopara veículos de duas rodas bicicletas, trotinetes e scooters.
Assente no compromisso com o ambiente e no
propósito de oferecer as melhores soluções aos
seus clientes, este serviço assume grande
importância na transição para um mundo mais
consciente e mais sustentável, do qual a Norauto
faz parte!
Junte-se à Norauto e faça parte desta viagem!

Multipessoal lança
solução de emprego
100% digital.
A Multipessoal lançou a Clan para uma
procura de emprego e contratação
100% digital, com o objetivo de
disponibilizar uma solução de emprego
cuja digitalização não se aplique a
apenas algumas fases do recrutamento,
mas ao longo de todo o processo.
Esta é uma solução de emprego para
candidatos e colaboradores em que
todos os passos, desde o momento em
que se iniciam as candidatura até à
contratação, podem ser realizados e
acompanhados na plataforma
online.Incluindo a assinatura do
contrato de trabalho e o processo de
admissão.
Saiba mais.

Gelado Dona Uva para refrescar
os últimos dias quentes.
O Gelado de Uva Dona Maria celebra a chegada do outono na
Geladaria Pascoalini, com um sabor “naturalmente doce” nesta
edição limitada de 2022.
A variedade Dona Maria é o ex-libris da uva nacional: muito
doce e de sabor e aroma a moscatel.
Imagine a joia da coroa da uva portuguesa transformada num
gelado artesanal... É esta a proposta da marca de uvas de
mesa Dona Uva, em parceria com a Gelataria Pascoalini em
Santarém, responsável por criar este gelado.
Saiba mais aqui.

PiscaPisca.pt é um motor de busca de referência
o mercado de compra e venda de carros usados.

Nesta breve entrevista, Paulo Figueiredo,
iretor do PiscaPisca.pt, conversa connosco entre
ros temas, sobre como o sistema de avaliação de
marcas do Prémio Cinco Estrelas ajudou
PiscaPisca.pt a conhecer melhor os consumidores,
porque é que esta plataforma
a melhor para quem quer vender ou comprar carro
quais as futuras inovações previstas para tornar o
PiscaPisca.pt ainda mais versátil.
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