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bolsa de empresas

SIDERIDE TOURS
Especialização: Animação Turística.
Percursos turísticos personalizados em sidecar com guia-motorista
Fatores Diferenciadores: Proporcionamos aos nossos visitantes
uma experiência única, personalizada, numa perspetiva autêntica da
cidade do Porto.
Pessoa a contactar: Sílvia Valadares
Telemóvel: +351 911911388
E-mail: info@side-ride.pt
Link Website: http://side-ride.pt

ASCENDE
Especialização: Contabilidade.
Gabinete de contabilidade, cujo objetivo é prestar um serviço de qualidade, comunicando de forma clara e profissional.
Fatores Diferenciadores: Contabilidade na Cloud - acesso através de
um utilizador próprio, ao programa contabilístico da sua própria empresa, podendo consultar extratos, resultados ou balancetes, através
de um url. Contabilidade de Gestão - tratamento de dados virados
para os objetivos da gestão.
Pessoa a contactar: Rosária Ferreira
Telef: +351 252492198 Telemóvel: +351 910166519
E-mail: rosaria.ferreira@ascende.pt Link Website: www.ascende.pt

4YOURFAMILY
Especialização: Serviços de Apoio à Família
Os serviços da 4YourFamily dividem-se em duas categorias: serviços
para crianças (babysitting, nannies e animação infantil) e serviços
para idosos (apoio a idosos, estética e cabeleireiro e consultas de fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional).
Fatores Diferenciadores: Os nossos serviços são feitos à medidas
das necessidades dos clientes.
Pessoa a contactar: Rute Policarpo
Telemóvel: 351 919284032
E-mail: rutepolicarpo@4yourfamily.pt link Website: www.4yourfamily.pt

COPINOW
Especialização: Impressão e Serviços Digitais
Folhetos, catálogos, cartazes, brochuras, Relatórios e Contas, carimbos, grandes formatos, cartões-de-visita, convites, vinil e design gráfico.
Fatores Diferenciadores: Testemunhe a excelência do nosso serviço,
reduzindo custos e acabando com aqueles problemas quotidianos da
impressão ou volume de trabalho. Proporcionamos vantagens e valores competitivos.
Pessoa a contactar: Jorge Sousa
Telef: +351 223228107 Telemóvel: +351 912285599
E-mail: geral@copinow.pt
Link Website: www.copinow.pt

MANAGEMENT DRAWER - CONSULTORIA DE GESTÃO
Especialização: Sistemas de Gestão Qualidade, Ambiente, IDI e Segurança de informação.
Implementação de sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001, NP 4457,
ISO 27001, ISO 20000, ISO 22000,OSHAS 18001. Responsabilidade
social, consultoria, formação, auditorias, gestão dos sistemas e operações, suportados por projetos de investimento financiados, sempre
que aplicável.
Fatores Diferenciadores: Somos consultores de gestão seniores
com elevada experiência, focados na eficiência, eficácia e rapidez dos
resultados.
Pessoa a contactar: Renato Cardoso
Telef: +351 224634049 Telemóvel: +351 933013632
E-mail: renato.cardoso@mdr.pt
Link Website: www.mdr.pt

