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Ganhe 
dimensão  

a nível
nacional.

Invista  
numa ação 
direcionada

ao seu merca-
do-alvo.



Escolha  
um alvo 

específico.

Multiplique
o reconheci- 

mento  
e resultados
para a sua  

marca.
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MOBILIZE
a sua 

Marca
DESPERTE o 

consuMIdor



Conhecer melhor o que pensam os seus consumidores
para potenciar as vendas do seu produto/serviço?

Melhorar a perceção da sua marca? 

Aumentar o tráfego no seu website?

Gerar buzz e conversações
em torno de um produto em particular? 

QuaL é O OBjETIvO PRIncIPaL 
Da Sua MaRca?
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Foco nos seus resultados. 

Projetamos soluções para que  
possa ter uma ligação direta com  
o seu público alvo.
 
uma solução crossmedia eficaz  
resulta na comunicação aberta  
com o alvo e uma influência na sua 
decisão de compra seguinte.
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O nOSSO 
OBjETIvO!



um evento personalizado permite construir  
relações duradouras com novos e antigos clientes

• Projetamos eventos exclusivos para o seu mercado-alvo; 

• convidamos pessoas a participarem e a interagirem 
ativamente com a sua marca; 

• criamos impacto junto dos clientes e potenciamos  
os resultados das suas vendas; 

• os resultados são uma ligação emocional entre as 
pessoas e a sua marca. Impulsionam à compra.
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as soluções da crossmedia são  
uma forma eficaz de interagir  
e criar atitude entre cliente e marca.

• soluções integradas
• soluções segmentadas
• soluções taylor-made
• conferências
• roadshows
• Guerrilha
• Eventos
• ativações

Mediatização: Tornamos qualquer 

ação num acOnTEcIMEnTO nacIOnaL.



a cRIaTIvIDaDE
sEduz, dEsPErta, EMocIona,
Faz sorrIr, GrItar, corrEr. 

ESTREITa RELaçõES E TRanSfORMa MaRcaS.
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ECONOMIA 33Quinta-feira, 12deFevereirode2009

Santos Ferreira (BCP), à esquerda, liderou encontro em Setúbal BCP reúne 700 pessoas na Quinta da Catralvos, em Azeitão
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Estratégia. Empresários
aconselhados a apostarem forte na
força de vendas

Foi com a crise económica em pano de fundo
que os “Encontros Millennium bcp” reuniram
ontem cerca de 700 pessoas – entre colabora-
dores e clientes, seleccionados a partir de um
critério que pretendeu abarcar diversas reali-
dades sociais – na Quinta da Catralvos, em
Azeitão, à espera de respostas que ajudem a mi-
norar a recessão. Porém , alguns dos empresá-
rios da região que marcaram presença no en-

contro admitiam não ter ficado surpreendidos
quando o economista Daniel Bessa os alertou
que o actual contexto desaconselha o aumento
salarial, mas, sobretudo, a manutenção de cus-
tos fixos.

“Vocês sabem disso bem. Mas não se metam
em custos fixos. Estou a falar do essencial, da
sobrevivência. Ter custos fixos é morrer. Pagar
invariável faz parte da luta pela sobrevivência
e percebo que se ponha todo o esforço na força
de vendas. Se fosse preciso, eu pagava muito di-
nheiro aos vendedores, mas prefiro não pagar
nada fixo”, reiterou. Cá fora, não faltou quem

considerasse ser essa uma solução para não
perder controlo da tesouraria.

Para trás ficaram dois dias de informalida-
de e troca de ideias entre administração, cola-
boradores e clientes do banco, tendo os admi-
nistradores visitado as mais de 70 sucursais es-
palhadas pelo distrito, onde o BCP reúne 166
mil clientes, com um volume de negócios de
4285 milhões de euros.

Fernando Carvalho, o director de coorde-
nação da rede de retalho Sul justificou que pe-
rante a crise é importante o banco “estar pre-
sente e disponível para apoiar”, uma das zonas

mais desfavorecidas do país, e onde os clientes
têm “dúvidas e não estão habituados a este gé-
nero de abertura da nossa parte”.|

“Ter custos fixos émorrer”

Daniel Bessa apela aos
empresários com lucros
para não despedir empregados

ROBERTODORES

Aos 60 anos o economista Daniel Bessa
está a assistir à maior crise económica
de sempre. Contudo recusa-se a aceitar
que a actual recessão sirva de pretexto
para que as empresas procedam a des-
pedimentos quando apresentam mar-
gens de lucro. Numa conferência que
ontem teve lugar em Azeitão (Setúbal)
até fez questão de deixar um alerta aos
empresários deste país: “Este é um tem-
po de sofrimento, mas a regra de ouro é
sobreviver. Quem sobreviver, no final
disto tudo, estará muito melhor.”

A crise é “particularmente dura”, as-
sume Daniel Bessa que se insurgiu con-
tra a proposta apresentada pelo secre-
tário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa,
que apontou os aumentos salariais co-
mo uma saída para a recessão em Por-
tugal, melhorando o poder de compra
dos portugueses.

Aliás, o economista sublinhou que os
2,9% anunciados para a função pública
“estão em cima da cabeça de toda a gen-
te, mesmo no privado”, mas recuou à
década de 90 para classificar de “erro”
e “disparate” os aumentos salariais. Já
em relação à proposta de Francisco

Louçã, do Bloco de Esquerda, o ex-mi-
nistro da Economia de António Guter-
res não podia estar mais de acordo.
“Este é o pior dos momentos para des-
pedir. Não estou a falar de quem tem
credores à porta e não tem um cêntimo
para lhes pagar, nem de quem para não
morrer mata, porque isso é a vida. Até
porque não me importo de receber al-
gum em Certificados de Aforro, ou que
me cortem uma parte do vencimento.
Eu não posso é aceitar que a crise seja
um pretexto para agravar a vida seja a
quem quer que seja.”

Daniel Bessa não arrisca apontar o
fim da crise, a qual Portugal tem resis-
tido sem quebras no consumo, subli-
nhou, mas não tem dúvidas que quem
resistir vai colher dividendos. “As em-
presas não dão lucros suficientes para
remunerarem os accionistas aos preços
a que estão capitalizadas em Bolsa.” En-
tre as previsões, o economista admite
que no final da recessão, os banqueiros
passem a “andar atrás” dos clientes pa-
ra venderem crédito.

“As taxas já estão a cair e com os
spreads também vão baixar.” Daniel
Bessa comparou a actual crise a uma es-
pécie de “purga que elimina um conjun-
to de erros e desconformidades”, admi-
tindo que ficam criadas condições que
favorecem “salários mais baixos e pro-
dutividades mais altas”.|

Crise.A solução não é aumentar salários, assume economista

“Quemsobreviver
à crise estará
muitomelhor”

“Este é o pior dos momentos para despedir”, diz Daniel Bessa
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Encontros MIllEnnIuM

aÇÃo tsF + rEutErs

conFErêncIas aÇõEs
custoMIzadas

aÇÃo EstÁdIos

aÇÃo Euro 2012
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aÇÃo cGd  
PouPanÇa

aÇÃo uva d’ouro 2014

aÇÃo cGd EMIGrantEs

73 marcas de vinhos portugueses, de norte a sul do país, foram premiadas este 

ano no concurso uva d’ouro, uma iniciativa  destinada a promover os vinhos 

nacionais desenvolvida pelo continente, diário de notícias, Jornal de notícias e 

tsf com o apoio do instituto da vinha e do vinho

prémios cá e lá fora mostram 

que os vinhos portugueses são 

exemplo maior da qualidade  

da produção nacional

Este suplemento faz parte integrante do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias de dia 13 de julho de 2014 e não pode ser vendido separadamente

CoNCurso rECoNhECiDo pElo iVV.i.p.

Vinhos portugueses  
em destaque

aÇõEs
custoMIzadas
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aÇõEs
custoMIzadas

aÇÃo  
dovE MEn +carE
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nEsPrEsso
reportagem temática | impreNSa

oPEl MErIva
reportagem temática | impreNSa + oNLiNesoluÇõEs

dE contEúdo EdItorIal  
sob-MEdIda. crIaMos hIstórIas  
Para a sua Marca
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cOMO TORnaMOS
O SEu EvEnTO 

nuM acOnTEcIMEnTO
a nívEL nacIOnaL!
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tornaMos 
qualquEr  

aÇÃo nuM 

acontEcIMEnto 
nacIonal

2,7  
MIlhõEs 

leitores  
por edição 

31  
MIlhõEs 

visitas 
mensais

108  
MIlhõEs 
pageviews 

mensais

1,7  
MIlhõEs 

edições 
médias 

semanais 

2,5  
MIlhõEs 

visitas 
mobile por 

mês

15,5  
MIlhõEs 
pageviews 
(mobile)  
por mês

345.000  
ouvintes

Fontes: Marktest – Bareme imprensa 2ª vaga 2013/ Bareme rádio AAV 3ª vaga 2013; APCT/VASP Jan/Ago 2013; NetScope/ Doubleclick Outubro 2013.

as nossas marcas estão presentes  
nas diversas plataformas de comunicação: 
imprensa, digital e rádio.



aDOPTE a nOSSa fóRMuLa:

IDEIa
+

acTIvaçãO
+ 

MEgafOnE
=

SucESSO



somos um departamento construído com o dna  

da global Media group, dirigimos o nosso talento 

a responder às suas necessidades especiais. 

a crossmedia tem a resposta para as suas campanhas 

mais deslumbrantes. desde o conceito à execução, 

transformamos as suas ideias mais loucas em realidade!!!

o céu é o lIMItE!
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SanDRa anTunES

DIRETORa cOMERcIaL 

t: +351 21 318 73 86

sandra.g.antunes@controlinveste.pt

fILIPa MaRTInS BaRaTa

cOORDEnaDORa cROSSMEDIa 

t: + 351 21 330 64 84

filipa.barata@controlinveste.pt


