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A Black Friday de 2022 será no dia 26 de Novembro. Este será o dia em que o consumo atingirá os níveis máximos, mas a pesquisa
e preparação dos consumidores começa em muitos casos, meses antes. Ter uma presença forte e constante online faz toda a
diferença na hora da escolha, porque, além de preços apetecíveis, os consumidores precisam de se sentir confiantes e seguros no
ato da compra. E a sua marca está preparada para enfrentar a Black Friday? A Marketing Insider Review aponta 6 estratégias de
marketing para a Black Friday 2022. Confira aqui.
Confiança nos benefícios para a saúde, é o aspeto mais valorizado pelos consumidores na hora de escolher um suplemento
alimentar de ómega como o Ómega Gold.
A hora de inverno chega no próximo fim de semana e a MSC Cruzeiros tem os mais variados itinerários espalhados pelos 4 cantos
do mundo, com destaque para a grande viagem inaugural do Funchal a Nova Iorque do MSC Seascape, um emblemático novo
navio. Será com certeza uma viagem cinco estrelas.

Conheça as viagens da
MSC Cruzeiros do
próximo inverno!
Escolha de entre os mais variados itinerários e
desfrute do Pacote de Bebidas TUDO-INCLUÍDO
24H.
Sinta a inconfundível beleza do Mediterrâneo
explorando Itália, França, Espanha, Malta,
Marrocos, Grécia e Israel.
Descubra o Norte da Europa, em busca de
cidades fascinantes, celebrando o solstício de
Inverno.
Nade nas águas turquesa da Arábia Saudita e Mar
Vermelho ou mergulhe nas dunas dos desertos do
Dubai, Abu Dhabi e Qatar.
Faça a viagem de uma vida entre continentes com
as MSC Grand Voyages.
Ou... seja o primeiro a navegar a bordo do MSC
SEASCAPE na sua Grand Voyage inaugural com
tudo incluído!
Saiba mais aqui.

*Preços baseados em ocupação dupla e sujeitos à disponibilidade no momento da reserva. Incluem o Pacote de Bebidas TUDO-INCLUÍDO 24H e as Taxas
Portuárias. Não incluem Taxa de Hotelaria Obrigatória.

É fã de Harry Potter?
Para comemorar os 25
anos da publicação do 1º
livro, o Reino Unido
decidiu lançar uma
coleção de moedas
alusivas à narrativa
mágica.
Já passaram 25 anos desde que se iniciou a magia de Harry Potter com o livro “Harry Potter e a Pedra Filisofal”. Desde então a saga do jovem
feiticeiro estudante em Hogwarts fez sonhar várias gerações no mundo inteiro. Para comemorar o 25º aniversário desde o primeiro livro publicado
por J.K. Rowling, o Reino Unido decidiu lançar uma coleção de 4 moedas temáticas inspiradas no universo fantástico de Harry Potter: com o
retrato de Harry Potter, com o comboio Hogwarts Express, com o professor Albus Dumbledore e com Hogwarts, a escola de feitiçaria.
Como não podia deixar de ser, as peças incluem um efeito ótico "mágico" que imita o impacto de um "raio" quando são rodadas em frente à luz.

Portugal eleito o melhor país
para comprar uma segunda
casa
Seja para passar férias e fins-de-semana ou para
colocar em arrendamento, um estudo da plataforma
online australiana Compare The Market concluiu que
Portugal é o melhor país para investir na compra de uma
segunda casa. Foram avaliados critérios como o custo
de vida, os restaurantes eu até mesmo… o preço da
cerveja.
34 países estiveram sob análise da OCDE –
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico. Com uma avaliação de 7.2 numa escala até
10, Portugal lidera o ranking, seguido da Hungria e
Turquia (ambos em segundo lugar, com um rating de
7.06) e da República Checa (6.97).
Saiba mais.
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