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PRODUTO/SERVIÇO: Marketing Digital
EMPRESA: WSI - We Simplify the Internet
CONTACTO: Sérgio Fonseca
T:918321092
W: http://lp.wsipromotop.com/anje-economico/
E: sergio@wsisergiofonseca.com
● Tem um desafio no seu negócio?A WSI é a maior rede mundial
de consultadoria de marketing digital.Desde 1995 que
desenvolvemos estratégias integradas para negócios, com
resultados comprovados. Lance-nos o desafio. Nós entregamos
os resultados.WSI: Simplificamos a Internet.
PRODUTO/SERVIÇO: Fundo de Eficiência Energética (apoios à
instalação de janelas eficientes e painéis solares)
EMPRESA: Certificação Energética TOTAL
CONTACTO: Alexandre Soares dos Reis
T:918522639
W: www.certificacaoenergetica.mobi
E: alexandre.soares.reis@gmail.com
● Os Peritos Qualificados da Certificação Energética TOTAL
prestam todo o apoio às candidaturas ao FEE para a instalação
de janelas eficientes e painéis solares (apoios de 50 % do
investimento s/ IVA, com o máximo de 1250 € para janelas
eficientes e 1500 € para painéis solares).
PRODUTO/SERVIÇO: Construção, Reabilitação e Manutenção
EMPRESA: CAMEF - Carlos Machado & Esteves Ferreira, Lda
CONTACTO: Paulo Ferreira
T:918199166
W: www.camef.pt
E: pauloestevesferreira@gamil.com
● Reabilite o seu património confiando o seu projeto e obra nas
mãos de profissionais competentes, experientes e credenciados.
Oferecemos soluções adaptadas ao seu orçamento. Apoiamos
também os jovens agricultores realizando orçamentos grátis e
posteriormente as obras necessárias para iniciarem o seu
projeto. Temos soluções específicas de manutenção e
reabilitação para empresas de condomínio e empresas de
natureza institucional. Faça obras de forma rápida, segura e
com profissionais experientes. “Executamos obras únicas, que
marcam a diferença.”
PRODUTO/SERVIÇO: Educação
EMPRESA: Espaço Atlântico - Formação Financeira SA
CONTACTO: João Paulo Seara Sequeira do Vale Peixoto
T:926788200
W: www.iesf.pt
E: jpp@iesf.pt
● MBA em Estratégias de Internacionalização. O MBA em
Estratégias de Internacionalização apresenta caraterísticas
específicas que o transformam numa peça fundamental no
processo de internacionalização das empresas que nele
participarem. Mais do que um curso, este MBA constitui uma
oportunidade para cada aluno/empresário desenvolver de forma
estruturada e sustentada um projeto concreto de
internacionalização na sua empresa (iniciando-o ou melhorando
processos existentes), apoiado pelos docentes, consultores e
parceiros do IESF.
PRODUTO/SERVIÇO: Estética, Beleza e Bem-Estar
EMPRESA: Grupo SLYou - STETIKXPRESS
CONTACTO: Ana Marinho
T:22 605 12 10 F:22 605 12 19
W: www.stetikxpress.pt
E: franchising@slyou.pt
● Aposte neste franchising - Low Cost Beauty! Investimento
inicial desde 29.600€, diversidade de serviços (depilação laser
de diodo, cavitação, radiofrequência, pressoterapia, tratamentos
de rosto e corpo e loja de cosmética), tudo a um preço fixo de
25€! Stetikxpress, porque cuidar da imagem já não é um luxo!
PRODUTO/SERVIÇO: Prestação de serviços
EMPRESA: Print Nova de Carla Boldt Guedes Unip., Lda
CONTACTO: Carla Guedes
T:918838514 T: 220931116
E: printnova@hotmail.com
● Impressão/fotocópia a preto e a cores; Encadernações;
Digitalização; Catálogos e Brochuras/Flyers.
Cartões de visita / Envelopes / Papel de carta
Posters
Plastificação

