Entrevistas aos nossos clientes em Vídeo
Vamos partilhar consigo histórias inspiradoras e de sucesso dos nossos clientes. A Equipa Querer Além foi desafiada
pela Raquel a documentar em vídeo a história por trás do sonho do negócio dos nossos clientes. Além de
testemunhos motivantes, estes empresários deixam conselhos a outros empresários que estejam a iniciar a sua
própria aventura. Assista às nossas conversas!

Empreendedora de alma e coração
Entrevistámos a Sílvia, fundadora da marca de moda íntima Sibella, que nos explicou a origem do seu negócio e a
inspiração para o seu nome. Esta empreendedora de alma e coração revela-nos ainda como está a superar um dos
maiores obstáculos dos empresários ao abrir um novo negócio: dar-se a conhecer a novos clientes.

Como nasceu a loja dos corais mágicos
Um negócio nascido de uma paixão: este foi o início da Silver Reef Shop, o novo projecto do empresário Ricardo
Prata. Conhecemos os seus belíssimos aquários de água marinha da sua recém-estreada loja - e ganhámos um novo
fascínio pela aquariofilia.

Artesã criativa e inspiradora
Fomos visitar o projecto da empresária Ana Militão, o Atelier 30 por uma Linha. Oferecendo peças que demonstram um
talento inquestionável para o artesanato, o Atelier nasceu do sonho da Ana de oferecer ao consumidor peças únicas a
preços acessíveis.

A Beleza por quem sabe
Conhecemos a Medteq Portugal e entrevistámos o seu fundador, Emanuel Osório. Com um negócio promissor na área
da estética, o Emanuel explicou-nos como chegou ao plano do seu projecto, e contou-nos tudo sobre a vontade da marca
em ajudar esta área a evoluir.
Mas não ficamos por aqui…
Fique ainda atento(a) ao nosso blog e redes sociais online, porque em breve poderá conhecer a história da Joana, da loja
MultiEuro, situada no Carregado.

Soluções Inovadoras para Vitivinicultura e Enoturismo
Nesta sexta-feira, dia 30 de Outubro de 2020, terá lugar o evento mensal de Networking da incubadora Alenquer Inovar
Agiliza, com o tema Soluções Inovadoras para Vitivinicultura e Enoturismo.
Este evento começará às 10h00, na AVA – Associação de Viticultores de Alenquer, situada na Rua da República,
Nº22 Merceana, 2580-087 – Aldeia da Galega da Merceana, Alenquer. Será num formato híbrido, com presenças físicas
nas instalações da AVA e com acesso via plataforma Zoom para a participação online. A sala da AVA tem lotação
limitada a 13 pessoas.

O programa será:
10h00 – Início com apresentação da incubadora Alen + Quer Inovar
10h10 – Mini Workshop – Querer Além
10h30 – Apresentação Startsys
10h45 – Apresentação VR2Work
11h00 – Apresentação Virtuosa
11h15 – Agrodone
11h30 – Encerramento: Networking entre os participantes

Contamos com a sua participação neste evento, que lhe garantirá novos conhecimentos.
Feito por nós, fica feito!
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