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11.ª EDIÇÃO DOS “PRÉMIOS DE FRANCHISING”
(HTTP://WWW.RHONLINE.PT/NOTICIAS/2017/12/07/11A-EDICAO-DOS-PREMIOS-DE-FRANCHISING/)
7 Dezembro, 2017

As marcas Loja do Condomínio, Bestravel e Mercado das Viagens foram
os grandes vencedores dos Prémios de Franchising que, na sua 11.ª
edição, voltaram a distinguir as melhores marcas de franchising em
termos do apoio prestado às suas redes, um fator determinante para a
sustentabilidade do negócio.
A iniciativa da revista Negócios & Franchising, publicada pelo Grupo IFE, premiou as marcas de franchising com “Melhor Apoio à
Rede”, “Expansão”, “Internacionalização” e “Estratégia nas Redes Sociais”. A cerimónia de entrega decorreu na passada segundafeira, dia 04 de dezembro, na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, em Lisboa.
Com o prémio “Melhor Marca de Apoio à Rede”, as marcas Loja do Condomínio, Bestravel e Mercado das Viagens saíram
vencedoras nas categorias L, M e S, respetivamente. Na génese dos Prémios de Franchising, a distinção das marcas com este
prémio assume especial relevo ao resultar de um inquérito independente realizado pela Q21, que ouve os franchisados de cada
rede para perceber quais as marcas que mais apoio oferecem aos seus franchisados.
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