
  

 

 

Dicas para o seu Negócio 

Sabemos como desenvolver um negócio pode ser desafiante. Para facilitar a sua vida, recolhemos 

as  nossas melhores dicas. Consulte aqui a lista detalhada da imagem abaixo e comece a pôr em prática 

tudo o que precisa para alcançar o sucesso. Estamos a torcer por si! 
 



  



 

 
Vou abrir um negócio meu na área alimentar - e agora? 

Se tem um negócio (ou uma ideia) no sector alimentar e está agora a dar os primeiros passos, nós podemos 

ajudar! 

No dia 18 de Julho às 14:00, em parceria com a Lx Pastry, vamos realizar um Workshop Online. Destina-

se a empreendedores que abriram ou vão abrir o seu negócio próprio na área alimentar (restauração, 

panificação, pastelaria, entregas ao domicílio, entre outros) e querem conhecer rapidamente as principais 

decisões de marketing e comunicação para conquistar e fidelizar clientes. 

Junte-se a nós - INSCREVA-SE E GARANTA O SEU LUGAR! 
 

  

 

 
Formações sobre Comércio Online 

Já demos início ao webinar promovido pela Câmara Municipal de Alenquer e leccionado pela Bitclever e 

por nós. As nossas sessões têm sido momentos de partilha e aprendizagem com o objectivo de transmitir 

aos nossos participantes todas as ferramentas necessárias para fazer crescer o seu negócio no mundo 

digital. Espreite aqui alguns momentos interessantes. 

 

A pedido de vários empresários, vamos promover uma formação em Comércio Online a partir de 9 de 

Julho! Todas as informações aqui. Contamos com a sua inscrição! 
 

 

A Querer Além está consigo! Feito por nós, fica feito! 
 



  

 

SOBRE A QUERER ALÉM 

Querer Além é um nome inspirado no concelho de Alenquer, morada deste projecto. Oferecemos 

consultoria de Estratégia, Marketing e Comunicação e prometemos o apoio mais rápido e visionário ao 

crescimento do seu negócio. 

Fixamos objectivos. Tornamos a sua oferta desejável para o consumidor. Contamos uma história bonita 

sobre si. Melhoramos a sua montra. Fazemos o seu cliente entrar. Ensinamos os seus empregados a 

bem receber. Fazemos o seu cliente sorrir. Organizamos as suas grandes prioridades. Fazemos o seu 

cliente voltar. Registamos o que precisa de recordar. Analisamos as suas contas. Ajudamo-lo a negociar. 

Falamos do seu futuro. Feito por nós, fica feito! 

 

Conheça a Querer Além  
 



 

 

Os nossos serviços 
Estratégia, Marketing, Comunicação, Planos e 

Ideias de Negócio, Atendimento, Imagem, 

Turismo, Saúde e Bem-Estar. 

Conheça os nossos serviços » 

 

As nossas vantagens 
Rapidez, confiança, transparência, linguagem 

clara, resultados anteriores comprovados, 

soluções à medida. 

Descubra as nossas vantagens » 

Contacte a Querer Além  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copyright © 2020 Querer Além, direitos reservados. 

 

Recebeu este email através da lista de contactos do Programa Vantagem Tradicional ou a partir do 

contacto disponibilizado em reuniões, visitas, workshops e eventos da Querer Além. Ao abrigo da Lei da 

Protecção de Dados, os seus dados são utilizados e arquivados exclusivamente pela Querer Além para 

envio de newsletters autorizadas por si, tendo o receptor o direito de, nos termos da lei, aceder, modificar 

ou pedir a remoção dos seus dados a qualquer momento. Para actualizar os seus dados ou deixar de 

receber estes emails: 

Os seus dados | Deixar de receber  

    

 


