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BUSINESS TALKS CANDAL PARK
2ª EDIÇÃO DAS CONVERSAS EMPRESARIAIS TEMÁTICAS IRÁ REALIZAR-SE A 11 DE
MAIO

EVENTO: 2ª Edição Business Talks

- Gestão Eficaz de Clientes.

DATA: 11 de Maio de 2015
HORA: 17h
LOCAL: Candal Park, Rua 28 de Janeiro 350

A Candal Park irá realizar no próximo dia 11 de Maio, das 17h às 18h, a segunda
edição das Business Talks sob o tema “Gestão Eficaz de Clientes”. O principal objetivo
destas sessões, informais e gratuitas, é fornecer aos empresários e empresas nacionais
ferramentas úteis e conhecimento para um desenvolvimento dos seus negócios.
O orador convidado para esta 2ª edição Business Talks é o Dr.º Nunes Carneiro,
consultor e formador especialista na área de Marketing com mais de 15 anos de
experiência e sucesso na área. Durante a sessão os participantes vão ter a possibilidade
de aprender como pensar, desenhar e construir uma relação forte com os clientes e
refletir sobre os principais desafios que se impõem à gestão de clientes.
O ciclo de conversas Business TALKS realiza-se mensalmente nas instalações do
parque empresarial e todos os interessados poderão inscrever-se nas sessões que,
apesar de gratuitas, carecem de uma inscrição obrigatória. A mesma deve ser enviada
para marketing@candalpark.pt ou através de telefone para o 220 915 807.

Sobre Candal Park Centro de Negócios e Empresas:
Encontra-se instalado na antiga fábrica Electrocerâmica. Com uma localização privilegiada está situado à entrada da
Ponte da Arrábida, com rápido acesso à Ponte do Freixo pela VL8 e acessos diretos às marginais e praias de cidade,
encontrando-se assim num local estratégico e em grande expansão entre Porto e Vila Nova de Gaia.
Constituída em 1919 como indústria de porcelanas elétricas, a atividade imobiliária apenas se desenvolveu a partir
de 1989. Vinte e cinco anos depois, enquanto Parque Empresarial, contamos já com a existência de mais de 110
empresas residentes.
Atualmente, o Candal Park conta com uma oferta de 170 espaços com soluções flexíveis desde 15m2 a 500m2.
Disponibiliza ainda às empresas residentes infraestruturas de apoio, tais como: Vigilância 24/7, Multibanco, CTT,
Restaurante, Cafetaria, Sala Formação, Domiciliação de Empresas, entre outras.

Para mais informações, por favor, contacte:

Marketing | Candal Park – Centro de Negócio e Empresas
Contactos: 220 915 807
marketing@candalpark.com

