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Franchising factura 5 mil milhões de euros
 Apesar de ter sentido os efeitos da crise, o franchising em 

Portugal facturou em 2009 mais de 5 mil milhões de euros, num 
universo de 524 marcas. Nesta edição, saiba quem são os 
finalistas dos Prémios de Franchising 2010 e as novidades da 4.ª
edição desta iniciativa da revista NEGÓCIOS & FRANCHISING.
Ver video 

 
 
Bellissima instala-se em Lisboa 

 Com duas lojas franchisadas e cinco próprias em funcionamento, 
todas a Norte do país, a Bellissima, marca de acessórios de 
moda para a mulher, acredita ter chegado a altura de se expandir 
para Sul e está já à procura de espaços comerciais na baixa 
lisboeta, em zonas como o Chiado, o Rossio ou a Rua do Carmo. 
A abertura num dos vários centros comerciais da capital também 
é uma hipótese. Ler mais 

 
 
Mathniversity: Equação simples 

 A Mathniversity pretende criar mais-valias no ensino da 
matemática. Agregar as explicações, o apoio e as lições em 
consonância com o programa do Ministério da Educação. No 
final, contribuir para a compreensão da matemática, desde a pré-
escola ao secundário.  
Ler mais

 
 
Grupo Ibersol com cartão virtual de descontos

 

Foi lançado o primeiro cartão totalmente virtual de descontos 
para o telemóvel, segundo informação divulgada pelo Grupo 
Ibersol, em parceria com a Cardmobili.  
Ler mais  



 
 

Facturação da rede de ginásios Vivafit cresceu 16% em 2009
A Vivafit, a maior cadeia de ginásios só para mulheres, aumentou em 16% a sua facturação em 
2009. Durante o ano anterior, continuou-se a assistir à expansão da rede através da abertura de 
mais 18 unidades. 
Ler mais 
 
 
Vital Dent cria parcerias com redes de franchising 
A rede de clínicas dentárias Vital Dent tem a partir do mês de Abril dois novos protocolos: um com os 
ginásios The Little Gym, outro com os centros geriátricos Miminhos Aos Avós. 
Ler mais
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