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Assistimos recentemente em Portugal à correria aos bilhetes para os concertos da banda Coldplay. Que razões catalizam este
fenómeno? Apenas e só a popularidade da banda e tudo o que ela representa, ou a vontade desmedida de participar em grandes
eventos depois de 2 anos de isolamento? Ou ainda uma estratégia de marketing afinadíssima pautada pela exuberância do
espetáculo e da empatia com ações ensaiadas e precisas? Leia mais aqui.
O sol é o principal responsável pelo aparecimento de manchas na pele, pelo que a utilização de um cosmético antimanchas que
proteja a pele e retarde esse efeito do envelhecimento é fundamental para as evitar. Fomos saber quais os critérios que os
consumidores consideram mais importantes quando escolhem um produto deste tipo.
Consumidores protegidos é com a Ageas e a 2045, marcas Cinco Estrelas especialistas em diferentes tipos de segurança.
E seguro é também fazer compras na La Redoute, fazer um transplante capilar na Insparya, confiar os nossos olhos às Ópticas
Lince e o nosso descanso e lazer ao Abrigo da Montanha, à Quinta do Piloto ou ao Moinho da Lapa.

Na Ageas Seguros, temos um mundo para proteger o seu
A Ageas Seguros ajuda os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que possam
viver o presente e o futuro com a máxima segurança, serenidade e paz de espírito.
Agora e até 31/12/2022, proteja-se com 20% de desconto a partir do 2.º seguro subscrito.
Saiba mais em www.ageas.pt

A 2045 é hoje uma das maiores empresas do setor da segurança em Portugal e nos países africanos de língua oficial
portuguesa. Esta posição de referência é o reconhecimento do mercado pela da capacidade técnica, pela excelência
de serviço e experiência acumulada,
que estão presentes no desenvolvimento de cada projeto.

Ao longo de 32 anos, a empresa construiu relações fortes com clientes e parceiros, marcadas por um processo contínuo de
inovação dos serviços, criando Valor e Confiança através de uma visão integrada da segurança privada, em que o
comportamento humano é valorizado com a integração de soluções tecnológicas.
Os cerca de 3700 profissionais da 2045, constituem uma equipa experiente, dinâmica, envolvida e empenhada no cumprimento
dos seus objetivos, com formação rigorosa e especializada, como certificação pelo Ministério da Administração Interna.
A 2045 desenvolve um conjunto de serviços de segurança, respondendo a todas as necessidades particulares do mercado.
Peça-nos uma proposta.

La Redoute apresenta
nova imagem em
Portugal
Na última semana a La Redoute inundou-nos
com novidades e, depois de ter apresentado
a sua loja outlet, revelou esta terça-feira, 4 de
outubro uma nova imagem de marca que
apresentou nas redes sociais.
“Hoje é um GRANDE dia na história da La
Redoute. Somos uma empresa com mais de
180 anos, com uma capacidade incrível de se
REinventar e de REnascer. Quanto orgulho
sentimos! Hoje temos uma nova imagem e
uma nova identidade”, anunciou a marca.
Conheça aqui o novo site

A Insparya Líder Europeu
em Transplante Capilar abre
nova Clínica em Viseu
A nova Clínica Insparya Hair Company de Viseu conta com
4 Salas de Transplante e 2 Salas de Tratamento premium,
equipadas com a mais avançada tecnologia de última
geração, distribuídos por 500m2.
A equipa médica da Clínica de Viseu, altamente
especializada, é composta por 23 profissionais, liderados
pelo Dr. Carlos Portinha, Chief Clinical Officer do Grupo
Insparya.
Saiba mais
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