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Lista de Notícias
 

TEE LEGEND A SUA LOJA DE T-SHIRTS DE
EDIÇÃO LIMITADA!
Grupo Soluções Ideais dá as boas-vindas ao novo
Diretor de Operações
Clientes da Soluções Ideais avaliam satisfação em
95%
A nossa agência de Gondomar hoje está de
Parabéns.
NA DT DETALLES TODAS AS MONTRAS SÃO
ELABORADAS COM O MAIOR ENCANTO
Seja o seu próprio patrão na EcoCarWash!
Serviço de Dentista ao Domicílio na Miminho aos
Avós - Gaia
NOVA ABERTURA ECOX4D5D EM ALCALÁ DE
HENARES (MADRID)
PORQUE INVESTIR NUM FRANCHISING DE
BELEZA?
Petit Dreams continua a apostar no crescimento
da sua rede

>>

Lista de Notícias da Economia
 

EMPRESAS SONAE ESTÃO A RECRUTAR 67
JOVENS TALENTOS
Já pensou em expandir a sua marca de
franchising no mercado da América Latina?
Meatless Farm e Real Madrid unidos em prol da
alimentação sustentável
SONAE REFORÇA PRESENÇA DE MULHERES EM
POSIÇÕES DE LIDERANÇA PARA 36% EM 2020
Empresa alcançou o melhor ano de gestão,
garantindo o abastecimento e funcionamento
diário de mais de 1.600 lojas em Portugal e
Espanha
A MBA | Nobrinde.com, encontra-se desde 1989,
no mercado da publicidade e do marketing
CAMPOS VIRTUAL DA MANDARIN CENTERS
A Feira de Franchising Online terá, pela primeira
vez, um Pavilhão Internacional
Duarte Gomes Pereira é o novo presidente da
direção da ASFAC

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

É já este mês de dezembro que 5 lojas LDC (Loja
do Condomínio) comemoram os seus
aniversários: 
•LDC Lumiar: 18º aniversário 
•LDC Expo: 17º aniversário 
•LDC Santarém: 17º aniversário 
•LDC Nazaré: 14º aniversário 
•LDC Cacém: 13º aniversário 

Segundo Paulo Antunes, CEO da LDC, “estes
aniversários representam um enorme orgulho para a
nossa marca, sobretudo pelo impacto que estas lojas têm
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 faz 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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A TeeLegend nasce em 2015 de uma paranóia não
clínica
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O melhor directório de franchising na web organizados por sector e actividade. Nosso sistema de procura põe à sua disposição todas as oportunidades de negócio do mercado com a lista de franchising mais
completa de Portugal. Confira a informação a respeito dos sectores de seu interesse. Encontre o negócio que mais se ajuste às suas necessidades com ajuda de nossos assessores. Obtenha grátis o seu plano
de viabilidade económica e registre-se em nosso boletim de notícias especializado em franchising. 
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