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Lista de Notícias
 

House Shine na TVI
Entrevista ao Diretor da DepilConcept, Sra. Carla
Nunes
Myiced lança Home-Kit Bubble Tea
AS PERSONAGENS QUE REPRESENTAM A
MINNISTORE
Junte-se à OH MY CLUTCH!
ECOX4D5D aumenta a sua visibilidade e a força
do franchising para o seu reconhecimento no
mercado.
Centenas de kits a chegar a todas as lojas SI
Lojas SI Almada – Centro, Almada – Laranjeiro e
Charneca da Caparica ganham nova casa
MELOM investe em sistema de desinfeção e
assegura continuidade da operação
No IceCoBar temos experiência na formação dos
nossos candidatos franchisados, de forma a
apoiar o processo de fortalecimento das
competências de gestão de negócios.
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Lista de Notícias da Economia
 

SONAE INTEGRA GRUPO DE DOADORES DE
INICIATIVA GLOBAL DE COMBATE À COVID-19
Centros de Acolhimento de Emergência em
Lisboa recebem 100 pizzas solidárias como forma
de apoio a 200 pessoas sem-abrigo
Católica Porto Business School
Franquiados McDonald’s doaram mais de 100 mil
refeições a Profissionais de Saúde
Telepizza já fez entregas solidárias para 650
profissionais na linha da frente do combate à
COVID-19
Empresa de perfumes de Braga dedica toda a
produção ao fabrico de gel desinfetante
Telepizza já fez entregas solidárias a 500
profissionais de saúde na linha da frente do
combate à COVID-19
MONDELEZ PORTUGAL DISTRIBUI 2.000 KG DE
PRODUTOS ALIMENTARES EM 7 HOSPITAIS
CONTINUAMOS AQUI!
LOJA DO CONDOMÍNIO EXPO NORTE
COMEMORA 11 ANOS E REFORÇA INOVAÇÃO
NO SERVIÇO AO CLIENTE
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LOJA DO CONDOMÍNIO EXPO NORTE
COMEMORA 11 ANOS E REFORÇA INOVAÇÃO
NO SERVIÇO AO CLIENTE

É já este mês de março que a Loja do
Condomínio (LDC) Expo Norte comemora o seu
11º aniversário. 
Segundo Paulo Antunes, CEO da LDC, “estes 11
anos representam um enorme orgulho para a
nossa marca, sobretudo pelo impacto que esta
loja tem tido na região de Lisboa. O facto de
podermos contribuir para o desenvolvimento da
economia local e, sobretudo, de ajudarmos com
a dinamização da empregabilidade da região,
fazem com que este aniversário ganhe ainda
uma importância acrescida”. 

LDC lidera mercado e aposta em inovação 
A LDC acumula já mais de 17 anos de experiência no mercado de gestão e administração de
condomínios, sendo líder inquestionável neste setor. Contribui, para isso, a forte aposta que a marca faz
na área da inovação, o que, segundo Paulo Antunes, passa por disponibilizar ‘serviços que apresentam
um conjunto de soluções únicas e que permitem uma capacidade de resposta otimizada às reais
necessidades dos nossos clientes’. 
A LDC tem sido, assim, pioneira no lançamento de serviços únicos e diferenciados. Exemplo disso é a
My LDC - a primeira aplicação de suporte à administração de condomínios que, estando disponível em
PlayStore ou Apple Store para Android e IOS, vem facilitar a gestão dos condomínios e revolucionar a
forma de relacionamento entre o administrador e os condóminos. Totalmente gratuita e com uma
interface simples e intuitivo, a My LDC permite que o condómino consulte toda a informação do seu
condomínio, efetue um pedido ou aceda à referência MB para pagamento. 
A inovação LDC está também presente nas formas de pagamento das quotas do condomínio e nos
serviços disponibilizados que incluem serviço de assistência LDC24, disponível 24h por dia e 365 dias
por ano, o médico ao domicílio para condóminos e familiares, com um copagamento de apenas 10€ por
consulta. 
Como Paulo Antunes conclui, “a LDC coloca a inovação ao serviço da transparência e da envolvência
dos condóminos no dia-a-dia dos condomínios, a preços competitivos”. 
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