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Auditoria: Novo Banco falhou na análise de risco de
construtoras

Leia aqui o relatório da auditoria especial ao Novo Banco

Novo Banco não avisou Fundo de Resolução sobre
chumbo a vendas. Banco desmente

Um setembro onde tudo muda, até o seu estilo (para
melhor!).

Juntos no regresso ao trilho do sucesso!

Sabe tudo sobre uma alimentação saudável?

É A MARCA DE CONTEÚDOS PRODUZIDOS POR

DESENHADOS PARA INSPIRAR E CRIAR UMA MAIOR PROXIMIDADE ENTRE OS LEITORES E AS MARCAS.

Para dar resposta a este desafio, a QSP- Consultoria de Marketing desenvolveu uma nova

abordagem de plano de negócios, com uma metodologia adaptada aos novos desafios – o

reCOVery Business PlanreCOVery Business Plan.

Bankinter; AEP- Associação Empresarial de Portugal; ATP- Associação Têxtil e Vestuários de

Portugal; AIMMAP- Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos de Portugal e a

AORP- Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, uniram-se à QSP nesta missão,

numa fase em que importa mais do que nunca impulsionar a atividade económica e reforçar o

sentimento de união e entreajuda.

NEWSLETTER
Passe a receber informação de referência

no seu computador.

O seu email *

SUBSCREVER

PUB

Sob o mote “TOGETHER WE CAN RECOVER” a equipa do projeto irá disponibilizar esta

ferramenta com orientações estratégicas e operacionais claras para impulsionar as empresas

na retoma do trilho do sucesso. Uma nova ferramenta prática e rigorosa, com o expertise de

gestão, marketing, financeiro e de negócio, que permitirá garantir vantagem e diferencial

competitivo no mercado considerando o contexto global.

A QSP é uma Consultora de Management e Marketing presente no mercado há 16 anos, com

um portfólio alargado de produtos e serviços de apoio às empresas. Esta tem-se afirmado

através de estudos inovadores em diversos setores junto de empresas e prestigiadas marcas.

Saiba mais: https://qspmarketing.pt/marketing-management/recovery-business-plan/
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O regresso ao normal pode passar por aqui

08.09.2020 / 11:02

Num momento em que as organizações e mercados vivem tempos de incerteza, torna-se
imperativo repensar e reavaliar os modelos de negócio.
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