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Lista de Notícias
 

Cardápio de Verão – um plano detox de 9
tratamentos
O franchising de fitness que já resistiu a duas
crises
Entrevista ao Diretor da Clean2You Sr Helder
Almeida
Century 21 abre nova agência em Paço de Arcos
DS SEGUROS LISBOA LUMIAR CONQUISTA 1000
CLIENTES
Sempre à apostar nos Detalhes nas nossas lojas!
Jani-King Procura Franchisado Para o Porto
Junte-se a um Negócio 100% Ecológico!
Gostaria de ter a sua loja de moda?
Você pode ser um dos nosso franchisados:
Partilhe o seu futuro connosco!
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Lista de Notícias da Economia
 

Montserrat Martínez está expandindo essa
franquia SportHD em Portugal
SONAE LIDERA RANKING DE IGUALDADE DE
GÉNERO NA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS
SIM Turismo, uma plataforma para ajudar na
retoma do turismo em Portugal
Entrevista ao CEO da LDC, Sr Paulo Antunes
Entrevista ao Diretor da BodyConcept, Sra. Carla
Nunes
O QUE OFERECEMOS A EMPRESAS?
KFC MEM MARTINS, A MAIS RECENTE ESTRELA
DA MARCA
Agora, os habitantes de Albufeira já podem comer
as melhores subs
Portugal Agora quer afirmar o País como novo
Hub Digital da Europa
Sushimore lança Menu Solidário
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Contribuindo para o desenvolvimento da
economia nacional

LOJA DO CONDOMÍNIO COMEMORA
ANIVERSÁRIOS E REFORÇA INOVAÇÃO NO
SERVIÇO AO CLIENTE 

É já este mês de junho que 7 lojas LDC (Loja do
Condomínio) comemoram os seus aniversários: 
• LDC Vila Real de Santo António: 9º aniversário 
• LDC Mafra: 13º aniversário 
• LDC Évora: 14º aniversário 
• LDC Odivelas (Lisboa): 15º aniversário 
• LDC Portalegre e LDC Montijo: 17º aniversário 
• LDC Lagos: 18º aniversário 

Segundo Paulo Antunes, CEO da LDC, “estes
aniversários representam um enorme orgulho para a
nossa marca, sobretudo pelo impacto que estas lojas tem tido nas suas regiões de atuação. O facto de
podermos contribuir para o desenvolvimento da economia local e, sobretudo, de ajudarmos com a
dinamização da empregabilidade nas regiões em que estamos presentes fazem com que estes
aniversários ganhem ainda uma importância acrescida”. 

LDC lidera mercado e aposta em inovação 
A LDC, com 18 anos de experiência no mercado de gestão e administração de condomínios, é 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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