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Orçamento de Estado 2010: boas
notícias para o franchising?
Se se considerar o
Franchising como um nicho
de mercado constituído
maioritariamente por
PME’s, sim. Este é sem
dúvida um sector relevante
pelo papel que
desempenha na criação de
riqueza e de emprego, a
proposta de Lei do
Orçamento de Estado (OE)
para 2010 vem anunciar
algumas notícias positivas
para as empresas que
atravessam actualmente
um período mais difícil nesta área de negócios, e
alguns incentivos para start-ups, tendo em conta que
uma das prioridades no OE deste ano é o
relançamento da economia através do apoio às
empresas e o estímulo ao investimento.
Dia dos namorados

Best Travel leva clientes ao cinema
Para assinalar o dia dos namorados a rede de
agências de viagem Best Travel anuncia um leque
variado de ofertas para “escapadas românticas” de
norte a sul do país, com o objectivo de proporcionar
“os melhores momentos aos seus clientes” nesta data.
Entre as hipóteses estão “presentes weekbreak,
escapadas temáticas, estadias de uma noite para
duas pessoas, que podem ser usufruídas até 2011, diz
a empresa em comunicado.
Empresa definiu 6 area developers para Portugal

Franchising Mathniversity acompanha
programa oficial do ensino da
matemática
A empresa Value Concept abriu o primeiro pólo de
ensino exclusivo de matemática com conteúdos
próprios e de acordo com o programa oficial e regular
do Ministério da Educação português. A Mathniversity,
a mais recente rede de franchising dedicada ao ensino
desta disciplina, abrange a matéria desde a pré-escola
e ensino básico até ao ensino secundário, divulga hoje
em comunicado.

Tormo.pt entrevista Paulo Veigas, Director-geral
da Veigas Imobiliária
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Revista de Imprensa

Violência no Intermarché
No fim do mês, a marca Aerosoles desaparece
das lojas.
Move On calça só metade das lojas Aerosoles
e abandona 10 países
Best Travel leva clientes ao cinema

À conversa com Isabel
Monteiro, Responsável pelo
Master da Jani-King em
Portugal
A Jani-King,
empresa de
serviços de
limpezas
comerciais, iniciou
a preparação do
negócio em 2005,
mas a actividade
principal em
franchising e de
contactos de
vendas só se
começaram a desenvolver em finais de 2006.
Actualmente com 18 unidades neste sistema
de negócio, a marca mostra-se optimista em
relação a 2010, prevendo a entrada de 50
franchisados para várias zonas do país,
sendo objectivo crescer pelo menos 30% em
volume de vendas todos os anos, conta-nos
em entrevista Isabel Monteiro...

Instituto de Artes Musicais traz
entretenimento ao franchising
O Instituto de
Artes Musicais
(IAM) nasceu
em 2003, em
Mangualde,
através do
sonho de Jorge
Santos,
fundador e
administrador
da marca, que
conseguiu
conciliar os seus estudos no Conservatório e
o curso de gestão para criar e comercializar
“um tipo de actividade musical...

Artigos
Instituto de Artes Musicais traz entretenimento
ao franchising
Tendências para o mercado nacional das
Tecnologias da Informação e da Comunicação
em 2010
Best Travel em directo da Feira Internacional
de Turismo – BTL 2010
LDC Seguros: negócio de baixo investimento
promete revolucionar o mercado
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Tormo & Asociados traz novos
seminários ao franchising em 2010
A consultora em franchising Tormo & Asociados
prossegue a sua politica de formação em 2010 e
organiza já no início do próximo mês dois seminários
“Como Franchisar o Seu Negócio”. A empresa lançou
pela primeira vez estas “acções de formação” o ano
passado, tendo organizado cerca de seis seminários
sob este tema, e tem como objectivo continuar a
apostar nesta área.
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Franchising em Agenda
Tormo.pt dá-lhe a conhecer a as principais
feiras do sector de franchising para que
possa marcar a agenda deste ano. Saiba
quais e onde decorrem os principais
eventos de franchising no mundo em 2010.
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As previsões da IDC para o mercado
português em 2010 baseiam-se nos
prossupostos que o mercado das TIC é
global, que o que acontece a nível global
tem impacto em Portugal e que, cada vez
mais...

