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Edição Nº 54 | 25 Fevereiro 2011

A feira das oportunidades de negócio é em maio
A 16.ª ExpoFranchise – Feira das oportunidades
de negócio tem já data marcada para os
próximos dias 13, 14 e 15 de maio no CCL –
Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.
Ler mais



Square entrega prémio Arquitectar 2010
A Square Imobiliária entregou no dia 25 de fevereiro o
prémio Arquitectar 2010 à dupla de arquitetos António
Pereira da Silva e Máximiano Fonseca pelo projeto de
reabilitação de um edifício situado na Rua da Aliança
Operária, 124-18, pertencente à Câmara Municipal de
Lisboa.
Ler mais


CeX procura master franchise em Portugal
A CeX é uma empresa britânica, nascida há 18 anos,
especializada na compra e venda de artigos em segunda
mão. O conceito tem feito grande sucesso e a empresa
já iniciou a sua internacionalização, estando presente
nos Estados Unidos, Espanha e Irlanda. E agora também
tem Portugal na mira.
Ler mais

Grupo School House reúne empresas de investimento e
formação
O grupo School House acabou de se constituir na reunião
das empresas de formação e investimentos Praxicenter,
SHT, SPE, Medipleno e MK.
Ler mais



Universitários na mira da Mathniversity
A marca portuguesa de ensino de matemática
Mathniversity deu mais um passo na prossecução dos
objetivos estipulados no seu plano estratégico, passando
também a ensinar matemática a alunos universitários.
Ler mais




Patris anuncia franchising de aconselhamento financeiro
A Patris Investimentos acaba de anunciar um formato de franchising que incide sobre o
aconselhamento financeiro e de seguros a particulares e empresas, através de prospeção
do mercado.
Ler mais

Prénatal inaugura megastore em Sintra
A Prénatal vai abrir uma megastore de 836 m2 no Sintra Retail Park, a 24 de março. Para
além dos habituais produtos destinados às mães e bebés, a nova loja disponibilizará
espaços “especializados” como um fraldário, salas de amamentação e uma “zona relax.
Ler mais
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