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

PARTILHAS

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 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.

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.
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Este conteúdo foi produzido em colaboração com a QSP – Consultoria de Marketing.
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Ex-CEO da Volkswagen vai enfrentar tribunal no caso ‘dieselgate’
Inês Pinto Miguel 21:05

De acordo com a “Bloomberg”, além de Winterkorn, outras quatro pessoas vão ser acusadas de
fraude por evasão fiscal e publicidade ilegal.

Benfica SAD apresenta lucro de 41,7
milhões de euros em 2019/20
José Carlos Lourinho 20:13

Este é o sétimo exercício consecutivo em que
a SAD das ‘águias’ apresenta lucros. Venda de
João Félix decisiva para os rendimentos com
transações de direitos de atletas.

Exportações de componentes
automóveis sobem 1,4% para 792
em julho
Jornal Económico com Lusa 19:55

“Espera-se que este aumento continue a
verificar-se nos próximos meses, após um
período de acentuadas quedas resultado da
pandemia de covid-19”, afirma a AFIA em
comunicado.
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