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Seja o primeiro a investir na No+Vello em Portugal
Insígnias SONAE MC, Jerónimo Martins e Inditex
são as mais Mediáticas de Portugal
ESTE VERÃO O BURGER KING DÁ-TE O JOGO E
TU FAZES AS REGRAS
PIZZA HUT CELEBRA O VERÃO EM MODO
FIESTA
RE/MAX + GRUPO VANTAGEM CHEGA AO
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LDC DE ARMAÇÃO DE PÊRA COMEMORA 9º
ANIVERSÁRIO E REFORÇA ECONOMIA LOCAL

A Loja do Condomínio (LDC), empresa líder do
mercado de gestão e administração de
condomínios, comemora este mês de agosto o 9º
aniversário da sua loja de Armação de Pêra.

Paulo Antunes, CEO da LDC, reforça a importância que
esta loja tem tido tanto para a marca quanto para o
desenvolvimento da economia local de Armação de Pêra,
o que “apenas se consegue com a visão altamente estratégica do franchisado desta loja e com uma
preocupação em adaptar o nosso posicionamento à cultura e às necessidades locais”. 

“Adaptação local dita a satisfação dos clientes” 
A LDC acumula já mais de 19 anos de experiência no mercado de administração de condomínios,
sendo líder inquestionável neste setor e diferenciando-se pelos fortes investimentos em inovação e
adaptação. Segundo Paulo Antunes, “é precisamente esta adaptação local que dita a satisfação dos
nossos clientes, na medida em que a LDC lhes disponibiliza um conjunto de soluções únicas e oferece
uma capacidade de resposta otimizada às suas reais necessidades”. 

Como Paulo Antunes conclui, “a LDC é uma empresa 100% portuguesa que coloca a inovação ao
serviço da transparência e da envolvência dos condóminos e dos condomínios, com valores
competitivos e uma preocupação constante para com a satisfação dos nossos clientes”. 
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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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