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A ANJE realiza, no próximo dia 9 de fevereiro, o
workshop
"Internacionalização
para
a
Ásia
(Macau/China e Sudeste Asiático) e Brasil".

MANCHETE

A iniciativa acontece nas instalações da Católica Porto Business School,
contando com o testemunho de empresários participantes no MBA
Atlântico, entre outros experientes empresários, consultores e
representantes institucionais com profundos conhecimentos sobre os
mercados em destaque.
A ANJE realiza, no próximo dia 9 de fevereiro, o workshop "Internacionalização
para a Ásia (Macau/China e Sudeste Asiático) e Brasil". A iniciativa acontece
nas instalações da Católica Porto Business School, contando com o
testemunho de empresários participantes no MBA Atlântico, entre outros
experientes empresários, consultores e representantes institucionais com
profundos conhecimentos sobre os mercados em destaque.

PREMIUM

:: PROGRAMA ::
• 14h45: Receção
• 15h00: Apresentação do Congresso do Empreendedor Lusófono e da Missão
Empresarial ao Brasil, bem como de todo o Plano de Internacionalização da
ANJE para 2012
Gonçalo Carrington (ANJE)
• 15h15: Oportunidades de Negócio no Mercado Asiático - Macau/China e
Sudeste Asiático
Vitório Cardoso (Associação Seaborne Portugal)

OS MAIS LUCRATIVOS

• 16h00: Investir no mercado chinês através de Macau
Miguel Crespo (Aicep Portugal Global)
• 16h45: Caracterização do mercado brasileiro – oportunidades e ameaças
Richard Marques/Luis Coelho (Grupo@work)
• 17h30: Testemunho de empresários
Mercado chinês:
Gaspar Sousa Coutinho (Barcelense)
Mercado brasileiro:
Marcelo Rodrigues (CM Soluções)

www.bestfranchising.pt/ver_noticia.aspx?idnoticia=1752

BAIXO INVESTIMENTO
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Tabacaria, papelaria,
livraria
Telecomunicações·
internet-novas tecnologias

BAIXO INVESTIMENTO

·

HOTELARIARESTAURAÇÃO
· Cafetaria-coffe shop
Cervejaria - vinhos ·
aperitivos
· Fast food
· Gelado de iogurte
Maquinas/acessorios de
·
café
· Panificadora - pastelaria
· Pizarias - italianos
· Restaurantes
· Restaurantes temáticos
· Sorveteiros
MODA E CONFECÇÃO
· Calçados e complementos
· Casa - textil e decoração
· Jovem
· Lingerie e roupa interior
· Moda
· Moda infantil
· Tamanhos grandes
SAÚDE - BELEZA
· Cabeleireiro
· Clínicas odontológicas
· Estética e beleza
· Ginásios-desportos
· Ópticas
· Parafarmácia
· Saúde e cuidado pessoal
· Spa-relax
SERVIÇOS
· Agências de emprego
· Agências de viagens
· Agências imobiliárias
Agências matrimoniais –
·
amistad
Assessoria-consultoria·
administração
Construção, manutenção e

• 17h45: Debate com participação dos alunos/empresários de Angola e Brasil,
em colaboração com o MBA Atlântico da Universidade Católica Portuguesa Business School
• 18h30: Encerramento
:: LOCAL ::

Católica Porto Business School *
Campus da Foz

MAIS INOVADORES

Edifício Américo Amorim
Rua Diogo Botelho, 1327, Porto
*Estacionamento no parque subterrâneo do Campus.
:: INFORMAÇÕES ::
e. internacional@anje.pt
t. 22 010 80 41
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Depois da apresentação oficial da BIOENERGY em Espanha,
durante a feira EXPOFRANQUICIA em Madrid
A marca teve um bom acolhimento por parte de Inversores e
Empreendedores o que permitiu a abertura de 26 franchising, em todo
o território espanhol, nas semanas seguintes. A empresa está atualmente em negociações
para a abertura de mais 16 novas delegações.

Ö! Mygood participa no Salão Internacional de Franchise de
Valência, a fim de terminar o ano com 25 unidades
operacionais
• O SIF & Co, que tem se de 18 a 20 de Outubro em Valência, é a feira
líder no sector europeu da franquia com 22 anos de experiência. A
empresa terá um estande de 60 metros quadrados (Nível 2, Hall 1 D22), oferecendo
degustações das mais recentes inovações de seu frozen yogurt e criar uma área "lounge"
para promover o conceito de "experiência da loja" com uma proposta mobiliário de design
original, onde as pessoas podem desfrutar tranquilamente iogurte congelado.

· renovação de piscinas
· Consultoria automóvel
· Empresas de limpeza
Energia baterias
· (recuperação,
regeneração)
· Energia solar renovável
· Engomadoria
· Entretenimento e lazer
· Escolas de idiomas
· Formação/ensino
· Gestăo de arrendamentos
· Gestao de condominios
Lavandarias-tinturarias·
arranjos
· Locadoras de vídeo
Publicidade e propaganda·
comunicação
· Recicláveis-consumíveis
· Reparaçoes e obras
Reparações-limpeza e
· manuntenção de
escritórios
· Seguros
· Serviços a domicílio
Serviços de limpezas
·
comerciais
Serviços de limpezas
·
domestica e comerciais
· Serviços especializados
· Serviços financeiros

DECISÕES E SOLUÇÕES INAUGURA 7 NOVAS AGÊNCIAS NO
MÊS DE SETEMBRO
ste ano já inaugurou 19 agências e tem já prevista a inauguração de
mais 11 agências até ao final de 2012

Nova loja franchisada
Seguindo a sua estratégia de crescimento, a Solar Project durante o
mês de Outubro irá abrir uma loja franchisada na Mealhada, abrangendo os concelhos de
Anadia e Mealhada.

A Go4care estebelece parceria com a conceituada marca
de cosmética Bellapierre
“A GO4care Beleza e Bem Estar continua a aposta em desenvolver e
dinamizar os seus centros, como tal estabeleceu uma parceria com a
conceituada marca de cosmética Bellapierre para a comercialização
dos seus produtos em regime de exclusividade. A marca Bellapierre é
uma marca internacional que comercializa produtos 100% naturais e
100% minerais de alta qualidade para maquiagem. A marca GO4care espera desta parceria
um desenvolvimento do conceito que passa a ter mais uma oferta nos centros que já são os
mais completos que existem no mercado. “

YOGURICE, Yogurteria al gusto, tem o prazer de anunciar a
inauguração do seu próximo ponto de venda, no dia 29 de
Setembro no
RIOSUL SHOPPING Seixal Portugal Venha à YOGURICE . Ofereceremos uma degustação do nosso produto estrela. w w w .yogurice.com
Contactos: expansao@bestfranchising.pt

A RE/MAX Vantagem, marca do universo RE/MAX Portugal
que atua no setor imobiliário

NOVOS FRANCHISINGS

