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Candidatos e trabalhadores exigem cada vez mais novos comportamentos por parte das empresas como o reconhecimento do seu
valor e talento. Atrair e fidelizar talento é fundamental para o sucesso das organizações, sendo cada vez mais importante que as
entidades empregadoras estejam atentas ao que os colaboradores aspiram para as suas carreiras e respondam a essas
aspirações. O ManpowerGroup revela cinco medidas que as empresas podem adotar para incentivar e reforçar a sua capacidade
de atração e fidelização do talento. Leia mais aqui.
A capacidade de melhorar a saúde óssea é o requisito mais valorizado pelos consumidores na hora de escolher um suplemento
alimentar de cálcio.
As fraldas Bambo Nature também contribuem para a saúde dos bebés, mantendo a sua pele protegida graças à ausência de
perfume e aditivos.
Um bebé, crianças e vários adultos, protagonizam as várias histórias contadas na mais recente campanha da Toyota,
essencialmente emocional remetendo para segundo plano o protagonismo das máquinas face aos humanos que as conduzem.

Bambo Nature, Because We Care
Com a Bambo Nature a pele do seu bebé fica mais protegida. Os pais e o planeta agradecem. Livre de perfume e outros
aditivos que podem ser prejudiciais, os produtos Bambo Nature são a escolha acertada para cuidar daqueles de quem mais
gosta.
Suaves, confortáveis, fáceis de usar e sem fugas, as fraldas Bambo Nature vão acompanhar o crescimento do seu filho e
deixar mais tempo para aproveitar a vida. Saiba mais.

Nova campanha internacional da Toyota assume um formato
narrativo que conta várias histórias

Contar histórias pode ser uma maneira de construir um envolvimento mais emocional com os consumidores, uma abordagem que a
Toyota adotou com a sua nova campanha. Cada spot concentra-se em personagens, com o carro em segundo plano, em grande
parte não mencionado. Diferentes histórias são conectadas a diferentes veículos da gama Toyota, construindo e revelando uma
história em torno deles.
“A maioria das campanhas da Toyota são focadas em veículos, destacando os seus atributos individuais”, referiu Lisa Materazzo,
vice-presidente de marketing da Toyota Motor North America em comunicado à imprensa. “Esta campanha da marca foi criada para
complementar a nossa publicidade específica dos veículos por meio de narrativas que representam as nossas crenças e a nossa
identidade como marca.”
Conheça 4 dos 7 spots da campanha que, até fevereiro de 2023, será divulgada em horário nobre de TV, no cinema, e através de
conteúdos digitais nas redes sociais.

DPD investe 28 milhões de euros
no seu maior hub de encomendas
em Portugal
Como resposta ao crescimento da atividade da DPD em
Portugal, que em 2021 concretizou 23,8 milhões de
encomendas (mais 10,8% que no período homólogo de
2020), a DPD irá investir 28 milhões de euros no
desenvolvimento de um novo hub de distribuição de
encomendas em Loures, na região de Lisboa. O novo
espaço, com uma área total de 12 mil metros quadrados, irá
reunir no mesmo local a sede da empresa e as respetivas
operações na área da Grande Lisboa.
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