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bolsa de empresas

PRODUTO/SERVIÇO: Marketing Digital
EMPRESA: Asserbiz.Lda.
CONTACTO: Nuno Rodrigues Seleiro
T: 938297575
W: www.asserbiz.com
E: nuno.rodrigues@asserbiz.com
● SMS é lida 95% das vezes que é recebida, comunique para
todo o mundo de forma assertiva. Conheça o seu mercado, com
um inquérito digital no seu site, na sua loja ou na rede social.
Por projeto, sem fidelizações ou complicações.

PRODUTO/SERVIÇO: Fabricação de outro equipamento eléctrico
EMPRESA: LT ELECTRONIC, LDA.
CONTACTO: Pedro Leite
T. 239430034 F. 239430223
W: www.ltelectronic.pt
E: pedro.leite@ltelectronic.pt
● A LT ELECTRONIC, Lda. é uma empresa cuja actividade é a
Montagem de Equipamento Electrónico, produção de placas electrónicas, cablagens e serviços de manutenção/reparação. Trabalhamos com
base no projecto chave na mão, onde o Cliente nos deposita confiança
na para produzir o seu produto que foi por si desenvolvido.

PRODUTO/SERVIÇO: Consultoria Económica
EMPRESA: Macrometria, Lda.
CONTACTO: Inês Domingos
T: 931 655 343
W: www.macrometria.pt
E: ines.domingos@macrometria.pt
● A Macrometria, com consultoria personalizada, oferece a
oportunidade aos seus clientes de desenvolverem
conhecimentos aprofundados sobre economias de países
e regiões diferentes (Portugal, Angola, Brasil, Europa)
e sobre sectores industriais ou de serviços. Comercializa
também research económico no seu site. Em particular:
relatórios mensais sobre a economia Portuguesa e indicador
de confiança FAST (inquérito realizado a analistas financeiros
Portugueses sobre as economias Portuguesa e Espanhola).

PRODUTO/SERVIÇO: Prestação de Serviços de Staff
e Hospedeiras
EMPRESA: EUNANET – STAFF E HOSPEDEIRAS
CONTACTO: João Cezanne
W: www.eunanet.pt
E: cznaudiovisuais3@sapo.pt
● Proporcionamos às empresas um motor de busca on-line,
rápido e eficiente, na contratação de staff licenciado e
qualificado, para trabalho temporário, como congressos, feiras,
divulgações, promoções, distribuição, presenças, fotografia,
moda, ente outros; dispomos também de staff e hospedeiras
de Norte a Sul do país. Aproveite a nossa promoção:
Na contratação de Staff qualificado peça-nos a reportagem
do evento - temos preços muito especiais para estas acções.

PRODUTO/SERVIÇO: Têxtil
EMPRESA: REALDECOR de António Carvalho, Lda.
CONTACTO: António Carvalho
T: 229428877
W: www.realdecor.amawebs.com
E: realdecor01@gmail.com
● Têxteis para HOTELARIA e Profissionais do setor.
Cortinados e Afins, com Montagem e todo o tipo de materiais.
Vasta experiencia a todos os níveis. Consideramos o n/ serviço
uma “Mais Valia”, Profissional e de Qualidade Comprovada.

PRODUTO/SERVIÇO: Consultoria, Actividades Médicas
e Construção
EMPRESA: Siipemor-Soluções de Inovação e Investimento
Pessoal e Empresarial Unipessoal, Lda.
CONTACTO: João Moreno
T: 289 845 915
F. 289 845 916
W: www.siipemor.pt
E: geral@siipemor.pt
● Siipemor é uma empresa que trabalha três áreas (Clinica,
Consultoria e Construção). Clinica com especialidades médicas.
Consultoria com apoio documental e construção onde presta
apoio ao nível da construção civil, arquitectura, engenharia.
Invista em si, somos a Interseção positiva!

