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Candidaturas ao QREN abertas até Janeiro
As candidaturas para o Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN), que visa o apoio
estratégico ao investimento empresarial estão abertas
até Janeiro de 2011.
Ler mais

Clínica da Casa : A cura das habitações

Nascida há quatro anos, a Clínica da Casa vira-se
agora para o franchising, com a internacionalização já
no horizonte com a previsão de entrar no país vizinho.
Ler mais

Mathniversity ensina matemática a alunos universitários
A marca portuguesa Mathniversity anunciou no
passado dia 8, a oferta de serviços de ensino de
matemática a alunos universitários, que incluem a
Álgebra Linear, Geometria Analítica e Análise
Matemática.
Ler mais
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Cort&Cose e Skip estabelecem parceria
A Cort&Cose e a Skip estabeleceram uma parceria de
mútuo benefício que tem como principal pretensão
promover, através de recomendação, a nova fórmula
Skip Pequeno&Poderoso junto dos clientes
Cort&Cose.
Ler mais

H3 abre primeira loja na Polónia e entra em Espanha com grupo Vips
A cadeia de hambúrgueres H3 inaugura no próximo mês de Dezembro a primeira
loja no exterior e prepara-se para iniciar as operações em Espanha através de um
contrato de franchising com o grupo Vips.
Ler mais

Tranquilidade inaugura cinco novas lojas
A Companhia de Seguros Tranquilidade inaugurou no dia 20 de Outubro cinco
novas lojas em Nisa (Portalegre), Pego (Abrantes), Tábua (Coimbra), Rio de
Moinhos (Penafiel) e Aljustrel (Beja).
Ler mais

© 2010 IFE - INTERNATIONAL FACULTY FOR EXECUTIVES
Distribuição Hoje | Call Center Magazine Online | Enovitis/Oleavitis | Logística & Transportes Hoje | Negócios & Franchising
Saúde Oral | Veterinária Actual | Vida Rural | Anuário RH | Directório de Oportunidades de Franchising
www.ife.pt | Infofranchising.pt
Grupo IFE - Rua Basílio Teles, 35, 1º Dtº, 1070-020 Lisboa, Portugal
Este e-mail está de acordo com a legislação Europeia sobre o envio de mensagens comerciais: qualquer mensagem deverá estar
claramente identificada com os dados do emissor e deverá proporcionar ao receptor a hipótese de ser removido da lista.
(Directiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu; Relatório A5-0270/2001 do Parlamento Europeu).

PRECISA DE UMA BASE DE DADOS?

Visualizar | Recomendar | Editar subscrição | Remover | Redes sociais

