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bolsa de empresas

PRODUTO/SERVIÇO: Comércio material apicultura e mel
EMPRESA: Casa Apícola por B Squads
CONTACTO: Paula Duarte
W: www.casaapicola.com
E: casaapicola@bsquads.com
● Comercializamos todo o material para Apicultura: alimentação,
proteção, tratamento, vasilhame, colmeias, cera e acessórios.
Compramos e vendemos mel para os mercados europeus.
Realizamos workshops. Temos o que de melhor se faz com o mel.
PRODUTO/SERVIÇO: Serviços
EMPRESA: Grow - Agência de Nannies e Babysitters
CONTACTO: Diva Costa
W: www.growbabysitting.pt E: divacosta@growbabysitting.pt
● A Grow é uma Agência de Nannies e Babysitters profissionais
que oferece serviços integrais, especializados e de alta qualidade,
no cuidado personalizado a crianças no conforto do seu lar, na
área do Grande Porto. Caracterizámo-nos pelo cuidadoso processo
na seleção das nossas colaboradoras, através da verificação de
referências, avaliação psicológica e de conhecimentos básicos em
tudo o que está relacionado com puericultura.
PRODUTO/SERVIÇO: Saúde, Desporto e Educação
EMPRESA: EspaçoFISIO - Saúde, Desporto e Educação
CONTACTO: João Chú
T: 214215056
W: www.espacofisio.pt
E: geral@espacofisio.pt
● A EspaçoFISIO faz este ano 10 anos, e comemora o seu
aniversário inovando na comercialização de produtos e serviços
nas áreas da saúde, educação e desporto. Visite-nos e conheça
o que podemos fazer por si!
PRODUTO/SERVIÇO: Contabilidade e Consultoria
EMPRESA: LEGISCONTA Legislação e Contabilidade, Lda.
CONTACTO: Paulo Proença
T: 225501970
F : 225504829
W: www.legisconta.pt
E: geral@legisconta.pt
● Apoiamos os nossos clientes desde 1978!
Porque desviar energias e recursos para áreas Contabilidade,
organização administrativa, Gestão Financeira, Controlo de
Gestão, processamento salarial ou Gestão Fiscal? Somos
Especialistas nestas áreas! Terá ao seu serviço uma equipa
multidisciplinar de Profissionais para Gerir estas áreas
permitindo-lhe a total concentração dos seus recursos onde eles
devem de estar: no seu negócio.”
PRODUTO/SERVIÇO: Carteiras de senhora em pele
EMPRESA: Manjerica
CONTACTO: Carlos Elavai
T: 216079602
W: www.manjerica.com
E: carlos.elavai@manjerica.com
● A Manjerica é uma marca Portuguesa de carteiras de senhora
em pele, caracterizada pelas suas combinações únicas de
formas, texturas e cores. As nossas carteiras têm uma
personalidade própria que emana do seu design sofisticado,
enaltecendo o estilo e individualidade intrínsecos na
mulher.Visite-nos no nosso site!
PRODUTO/SERVIÇO: Fitness
EMPRESA: DINAMIC
CONTACTO: Miguel Rodriguez
T: 22 609 35 25 F: 22 605 12 18
W: www.dinamic.pt
E: comercial@dinamic.pt
● A Dinamic, representante da marca Matrix em Portugal, ajuda-o
na criação do seu ginásio! Presta todo o acompanhamento
necessário ao seu projeto: desde fornecimento de equipamentos
de fitness, apoio comercial e marketing, até ao serviço pós-venda.

