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PISO 0

Nas últimas edições temos vindo a reflectir no papel do
Marketing como instrumento de gestão das organizações,
abordando diferentes componentes do processo de marketing
e branding através da apresentação de estratégias de sucesso.

Interpretando as necessidades e tendências deste momento
da economia, a edição QSP Summit 2010 elege como
temática central o Marketing de Serviços. É incontornável
o impacto do sector de serviços e o reconhecimento da sua
contribuição cada vez maior na economia mundial.

Assim, o recurso ao marketing em serviços é cada vez mais
relevante para as organizações, que tendem a afirmar o seu
diferencial na oferta de produtos com serviços agregados

reconhecidos e valorizados pelo cliente, traduzindo-se em
fidelização e aumento de rentabilidade. Por outro lado,
também é inequívoca a importância determinante dos “touch
points” no sucesso das organizações, onde o processo de
operacionalização do serviço contará com inúmeros factores
estratégicos que destacaremos nas diferentes intervenções
da QSP Summit 2010.

A QSP Summit 2010 contará com 3 oradores de prestígio
reconhecido, 5 casos de sucesso global, 4 workshops abertas
aos participantes, área de exposição e área de networking.
Esta última constitui uma novidade onde os participantes
poderão interagir entre si, por forma a potenciarem os seus
negócios.

AUDITÓRIO
PRINCIPAL

PIZZARIA

B
A
R

RESTAURANTE

CHECK IN

AUDITÓRIO
PRINCIPAL

ESPAÇO
BOGANI

PISO 1

SALA 3

WORKSHOPS

SALA 5

NETWORKING

SALA 1

WORKSHOPS

SALA 2

WORKSHOPS

P
R
E
S
S

ORA-
DO-
RES

THE MARKETING SERVICE TIME

SALA 4
WORKSHOPS



PROGRAMA

SERVICE MARKETING

LEONARD L. BERRY
Professor Presidente para o Ensino da Excelência
Laureado Professor de Marketing
M.B. Zale Chair em Retalho e Liderança em Marketing
na Mays Business School
Professor de Humanidades no Colégio de Medicina
do Centro de Ciência de Medicina da Saúde

O Doutor Leonard L. Berry é um distinguido professor de Marketing,
detém a direcção M.B Zale em Retalho e Liderança em Marketing na
Mays Business School na Universidade A&M do Texas. Ele é também
professor de Humanidades no Colégio de Medicina no Centro de
Sistemas de Ciências de Saúde na mesma Universidade. Foi um dos
dois membros da faculdade A&M do Texas distinguidos na cerimónia
de abertura da Universidade em 2008 com o título de Professor
Presidencial para a Excelência do Ensino. Durante o ano académico
2001-2002 colaborou como cientista visitante na Mayo Clinic estudando
os serviços de cuidados de saúde. É fundador do Centro de estudos
do retalho da Universidade A&M do Texas, sendo seu presidente entre
1982 e Junho de 2000. É ex-presidente nacional da Associação de
Marketing Americana.

O último livro do Professor Berry, Management Lessons from Mayo
Clinic, foi publicado em 2008 pela Mc Graw-Hill e recentemente em
Portugal. É também autor dos livros: Discovering the Soul of Service,
On Great Service, Marketing Services: Competing through Quality,
e Delivering Quality Service.

O Dr. Berry foi reconhecido em três ocasiões com o mais alto galardão
conferido pela Universidade A&M do Texas: Conquista do Prémio de
Distinção do Ensino (1990) e o Prémio de Distinção em Pesquisa (1996,
2008). Recebeu também o Prémio Paul D. Converse 2008 pela
Associação Americana de Marketing; o Prémio AMA/MacGraw-
Hill/Irviwin para Distinção de Formador em Marketing; o Prémio
Contribuições da Carreira para o Marketing de Serviços pelo grupo
de interesse especial em Marketing de Serviços da Associação
Americana de Marketing; Prémio de Relevância da Educação em
Marketing pelas Academias de Ciências de Marketing; e o Prémio
Painnacle como Educador do Ano pela Internacional de Executivos
de Marketing e Vendas. Integra a Academia de Ciência de Marketing.
A Universidade A&M aclamou-o com a Distinção Professor da
Universidade no ano 2002-2003.

Clientes detectives e Empregados voluntários
Leonard L. Berry

Os consumidores têm uma experiência quando interagem com uma
organização. A experiência dos consumidores consiste na qualidade
técnica dos produtos ou serviços usados, na qualidade dos tangíveis
(tais como as facilidades do serviço) e a qualidade da interacção
com os empregados. As organizações excelentes “gerem as pistas”
para que a experiência dos consumidores fortaleça a reputação
e atracção da organização. De facto, os consumidores funcionam como
“detectives” no processamento das pistas que elevam a experiência
do serviço.

As mais poderosas pistas são aquelas que provêm da interacção
dos empregados com os clientes. Todo o trabalho dos Serviços
caracteriza-se pelo esforço discricionário (ou voluntário), que
é a diferença entre o máximo montante de esforço que um
empregado pode dar ao servir os clientes e o mínimo montante de
esforço requerido para o empregado evitar uma punição.
As organizações de excelência conseguem maior “voluntarismo”
dos seus colaboradores.

Esta apresentação foca na orquestração das pistas para os
consumidores e na forma de conseguir maior voluntarismo dos
empregados que os servem.

KEY POINTS:
• As organizações de serviços excelentes gerem as “pistas” que elevam

a experiência dos consumidores.
• A confiança dos consumidores é o activo mais precioso de uma

organização.
• A fiabilidade do serviço é o factor mais importante para satisfazer

as expectativas dos consumidores; a interacção humana entre o
colaborador e o consumidor é o factor mais importante para exceder
as expectativas.

• Um serviço desrespeitoso é sempre um serviço pobre.
• Os valores fundamentais de uma organização determinam o quanto

voluntarismo os colaboradores colocam no serviço.
• A busca da qualidade do serviço é mais rentável - e mais divertida.

ORADORES

08H00-09H15 CREDENCIAÇÃO

09H15 ABERTURA

09H30 LEONARD BERRY

11H15 COFFEE BREAK / NETWORKING

11H45 CASE STARWOOD

12H15 CASE MAYO CLINIC

12H45 SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

13H00-15H00 PAUSA E WORKSHOPS*

15H00 KLAUS WERTENBROCH

16H00 CASE BLACKBERRY

16H30 COFFEE BREAK / NETWORKING

17H00 PEDRO DIONÍSIO

17H30 CASE SOTHEBY'S
INTERNATIONAL REALTY

18H00 CASE SIGG

14H00 -15H00 WORKSHOPS

ENDOMARKETING SALA 1

MARKETING PESSOAL SALA 2

WEBMARKETING SALA 3

NEUROMETRICS SALA 4

* Sujeitas a disponibilidade com o máximo de 50 inscrições cada.
Inscrição gratuita para credenciados - sujeito a reserva antecipada.



Klaus Wertenbroch é Professor de Marketing no INSEAD, França.
O seu ensino foca-se na Economia Comportamental, no Processo de
Decisão do Consumidor, na Gestão da Estratégia da Marca e no
Pricing; e dirige ainda os Programas Internacionais de Marketing do
INSEAD. Tem leccionado em programas de MBA, de Doutoramento
e programas executivos nos EUA, Europa e Ásia. Trabalhou com
clientes como Allianz, Booz Allen Hamilton, Cemex, Citigroup, IBM,
Lafarge, LG, L'Oreal, Metro, Nissan, Petronas, Philip Morris e Starwood.
Detém um Doutoramento e um MBA pela Universidade de Chicago
e diploma de mestrado em Psicologia pela Universidade de Tecnologia
de Darmstadt na sua nativa Alemanha. No INSEAD tem estado em
Singapura e Fontainebleau e tem colaborado como director no Centro
de Investigação em Ciências Sociais, em Paris. Antes de se juntar ao
INSEAD, em 1999, foi membro de faculdade da Universidade de Duke
e da Universidade de Yale. Em 2009, leccionou como Professor visitante
de Marketing na Universidade da Califórnia, em Berkeley.

A investigação de Klaus Wertenbroch foca-se na economia
comportamental e a sua estratégia de Marketing e as implicações da
política pública. É um expert em problemas de auto-controlo do
consumidor, com focus no consumo excessivo, e sobreendividamento,
débito do consumidor, e tem contribuído para iniciativas de educação
financeira nos sectores público e privado (ex. Departamento do Tesouro
dos EUA, OCDE e Citigroup). A sua investigação tem sido referida
em jornais científicos líderes, tais como Journal of Consumer Research,
Journal of Marketing Research, Marketing Science, and Psychological
Science; e foi referenciada pelo Financial Times, Sloan Management
Review e Harvard Business Review; recebeu ainda cobertura de vários
meios de comunicação social internacionais, tais como BBC Radio, Le
Figaro, National Public Radio, Nightly Business Report, Psychology
Today, Tagesspiegel, The Economist.com, and U.S. Industry Today. As
suas pesquisas ganharam o prémio da dissertação da American
Marketing Association e o prémio O´Dell 2005, o mais prestigiado
prémio anual em Marketing para um artigo do Journal of Marketing
Research que tem feito uma das mais importantes contribuições a
longo prazo para o Marketing ao longo dos últimos cinco anos. Foi
também finalista para o prémio de melhor artigo de 2006 do Journal
of Consumer. Klaus Wertenbroch é editor associado do Journal of
Consumer Psychology e está nos quadros editoriais do Journal of
Consumer Research e do Journal of Marketing Research, entre outros.

A psicologia do valor e do preço
Klaus Wertenbroch

Os gurus do Marketing têm defendido, amplamente, que as empresas
devem oferecer valor aos seus clientes. E os economistas têm
trabalhado, copiosamente, no pressuposto que os compradores
podem imputar valor à oferta do vendedor. Como poderá, então,
existir um preço de mercado? Além do mais, o preço é o mais
importante elemento do marketing-mix, dado o seu efeito directo
como ponto de partida. Mas o que é o valor? Saberão os consumidores
realmente qual o valor oferecido no serviço prestado? A crise financeira
veio comprovar a ampla evidência que os consumidores têm dificuldade
em descobrir como as coisas estão más. Esta apresentação vai introduzir
uma série de descobertas recentes nas áreas da psicologia do consumidor
e da economia comportamental, de forma a demonstrar que as avaliações
dos consumidores são intrinsecamente maleáveis.
O conhecimento destes aspectos psicológicos permite aos marketeers
influenciar a vontade dos consumidores de pagar em novas direcções,
mas também demonstra que algumas das premissas há muito ponderadas
sobre a eficiência dos mercados livres precisam de ser questionadas.
A apresentação de Klaus Wertenbroch vai procurar ilustrar o efeito
dos factores psicológicos sobre as decisões de preços. Resultados de
pesquisas e exemplos práticos serão abordados de forma a oferecer
ao público uma reflexão sobre a forma como eles próprios podem
usar a psicologia para influenciar a disposição de seus próprios clientes
para pagar.

KEY POINTS:
• Como é que a estrutura e referência de preço influenciam as percepções

do preço e valor.
• Qual o papel que a percepção de justiça dos preços tem na

disponibilidade para pagar e aceitar o preço marcado.
• Como utilizar os insights de economia comportamental para encontrar

novos métodos de discriminação de preços.
• Como e porquê a psicologia do consumidor impede que os mercados

funcionem eficientemente especialmente nos serviços financeiros.

Licenciado em Sociologia e Gestão pelo ISCTE, fez o Mestrado
em Estratégia Comercial pela Universidade de Paris-Dauphine
e o doutoramento em Gestão com especialização em Marketing pelos
HEC - Paris. É professor de Marketing do ISCTE-IUL, onde é Director
dos Mestrados Executivos de Marketing Management e de Marketing
Desportivo e Membro do Comité Científico do Marketing FutureCast
Lab. Tem intervindo como Professor Convidado no MBA da EGE e no
Mestrado de Marketing da Universidade Católica no Porto.
Tem desenvolvido uma actividade empresarial de consultoria, estudos
e conferencista junto de mais de três dezenas de grandes empresas
nacionais e internacionais, sendo actualmente partner da GConsulting.
É autor de livros que tem constituído best-sellers como as várias
edições de Mercator, Publicitor e mais recentemente b-Mercator
Blended Marketing.

Blended Marketing
Pedro Dionísio

Nesta apresentação iremos abordar o tema Blended Marketing, um
conceito resultante da necessidade de as empresas integrarem
coerentemente todos os touch points da marca, sejam eles físicos ou
digitais. Face à alteração do contexto competitivo e aos novos desafios
que se colocam aos marketeers, a resposta deve passar por uma nova
estratégia de relação com os targets. Iremos caracterizar um novo
ecossistema de negócio, com novas formas de segmentação e de
criação de valor, onde os processos de comunicação, venda e fidelização
têm de ser repensados.

KEY POINTS:
• Um mundo em profunda mudança - o poder crescente do

consumidor.
• O conceito de Blended Marketing e o seu impacto na estratégia

de Marketing.
• As novas formas de segmentação e proposta de valor.
• Desafios de uma comunicação Blended.
• Os processos de venda e fidelização.

PRICING BLENDED MARKETING

KLAUS WERTENBROCH
Professor de Marketing
Campus Europeu da Insead

PEDRO DIONÍSIO
Director Mestrados Executivos de Marketing
no INDEG/ISCTE
Professor Marketing no ISCTE-IUL

ORADORES



Os workshops versarão sobre temas que marcam a agenda pela relevância e actualidade. Endomarketing, Marketing Pessoal, Neurometrics

e Webmarketing e são os temas seleccionados para a QSP Summit  2010. Conduzidos por especialistas em cada uma das áreas, estes

Workshops, de livre acesso para participantes, serão certamente espaços interactivos privilegiados de partilha de conhecimento e reflexão.

WORKSHOPS

• O que é o Endomarketing?
Explicação e importância como processo de gestão de marketing.

• Características do Endomarketing
Especificidade e variáveis tácticas e estratégicas envolvidas.

• Fases e Dinâmica de implementação
Stakeholders envolvidos nas diversas fases de implementação, no contexto dos objectivos empresariais. Exemplos.

ENDOMARKETING

Licenciado em Economia pela Universidade do Porto e MBA na
INSEAD em França, José Fortunato é o actual Administrador do
Modelo Continente Hipermercados, S.A.. Desempenhou cargos
como Director de Marketing das insígnias da Modelo Continente:
Continente, Modelo, Modelo Bonjour, Worten, Vobis e Modalfa;
Director Adjunto do Departamento de Marketing Estratégico do
Banco Espírito Santo, S.A.; Direcção Controlo de Gestão da Sonae
Investimentos, S.A.; Director da Sonae Comércio e Serviços, S.A.
e esteve ligado ao Grupo Banco Comercial Português - CISF -
Banco de Investimentos, S.A..

Duração 45 minutos

JOSÉ FORTUNATO

Administrador Modelo e
Continente Hipermercados, S.A.

KEY POINTS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

• O que são Neurometrics?
Discução de equipamentos/metodologias.

• Porquê usar Neurometrics no Marketing?
Discussão sobre os benefícios chave das novas métricas e como elas interagem com as metodologias tradicionais.

• Explicação dos resultados:
O que parecem ser Neurometrics e como devem ser apresentadas. Case Studies.

NEUROMETRICS

Sediado na Universidade de Sussex, Inglaterra, Duncan Smith
formou-se na Universidade Demontfort em 1995 com menções
honrosas e continuou a sua pós-graduação na Universidade Leicester.
Tem trabalhado em pesquisa, ensino e gestão. Tem uma paixão
pela Neurociência e está empenhado em encontrar novas
metodologias para ajudar a entender o coração e a alma do
consumidor.

Duração 45 minutos

DUNCAN SMITH

Managing Partner
Mind Lab International

• Captar o Máximo Potencial do online:
Como definir estratégias vencedoras de Marketing Digital.
Requisitos para o êxito.

• Assegurar implementações bem sucedidas:
Factores-chave de sucesso.
Exemplos de implementação.
Lições aprendidas.

WEBMARKETING

Expert em Digital Business, é conferencista e co-autor do livro
B-Mercator, onde se desenvolvem abordagens de Blended
Marketing (tradicional+online).
Foi responsável de desenvolvimento de negócio da Google em
Portugal.
Trabalhou na Boston Consulting Group e exerceu cargos executivos
na Spring Wireless e Telefonica B2B.
Possui um MBA pela Harvard Business School e licenciou-se em
Gestão no ISCTE.

Duração 45 minutos

RUI CORREIA NUNES

Fundador e Director
Executivo da Karma Network

• Tendências mais recentes no Marketing Digital:
Ferramentas e práticas que estão na ordem do dia.
Fenómenos a observar.

Sara Maria Pereira Guedes é Mestre em Psicologia na área
de Consulta Psicológica Familiar pela Faculdade de Psicologia
e Ciências de Educação da Universidade do Porto desde 2005
e Licenciada em Psicologia pela mesma instituição, desde 1998.
É actualmente Técnica de Diagnóstico e Encaminhamento dos
Cursos de Educação e Formação de Adultos e Psicóloga dos Cursos
de Educaçãoe Formação de Jovens no Agrupamento Vertical de Vieira
de Araújo, em Vieira do Minho. Foi responsável durante seis anos por
dar apoio no estabelecimento de parcerias e acompanhamento
de estágios nacionais e estrangeiros (estes no âmbito do Programa
Leonardo da Vinci) de estudantes do ensino profissional. Foi Psicóloga
Clínica a tempo inteiro durante quatro anos, sendo desde há seis
a tempo parcial. Leccionou a disciplina de Sócio-Antropologia
na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave em 2003.

• O que é o Marketing Pessoal?

• Fundamentos e Razões para trabalhar o Marketing Pessoal

• Elementos Fundamentais para a prática do Marketing Pessoal

• Erros a evitar

Plano(s) de Marketing Pessoal: duas propostas

MARKETING PESSOAL
Duração 45 minutos

SARA GUEDES
Psicóloga

KEY POINTS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

KEY POINTS

PERGUNTAS E RESPOSTAS

KEY POINTS

PERGUNTAS E RESPOSTAS



SIGG (SUI)
Public Relations

Michele Starvaggi
Vice-Presidente para as Vendas e Membro da Administração Executiva

A SIGG é uma marca positiva, optimista, de esperança e acção, que produz garrafas reutilizáveis em metal para água de consumo. A reciclagem de garrafas
de plástico PET de água é uma boa medida… mas usar uma garrafa de água reutilizável é ainda muito melhor para o ambiente. Em todo o mundo, mais de 60
bilhões de toneladas de resíduos de plástico são produzidos todos os anos. A SIGG é uma opção saudável para garantir um “futuro verde e limpo". A SIGG produz
garrafas que são ecologicamente saudáveis, reutilizáveis e, agora, recicláveis. Produz garrafas que estão tanto na moda quanto são funcionais, “Hydrate in Style".
Milhares de projectos são apresentados todos os anos, por pessoas de todo o mundo, à SIGG, na Suíça, na esperança de que a sua obra seja transformada numa
garrafa SIGG. A forma atraente da garrafa é uma das razões que levou a SIGG a ser incorporada na colecção do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, em 1993.
A SIGG também é membro do programa "1% For The Planet", doando 1% das suas vendas a nível mundial para a protecção do ambiente.

SOTHEBY´S INTERNACIONAL REALTY (UK)
Segmentation

Tiago Queiroga
Managing Partner

Com trinta anos de experiência no mercado imobiliário de luxo e 260 no leiloeiro, a marca Sotheby's é sinónimo de serviços de excelência e relações de confiança.
Os objectos de Arte bem como os imóveis por si transaccionados constituem peças únicas e exclusivas ao alcance apenas de um público-alvo sofisticado. A Sotheby's
International Realty conta actualmente com mais de 500 escritórios distribuídos por 40 países, e constitui a maior rede global de imobiliário de luxo com mais de
11.000 colaboradores. Entre os seus clientes incluem-se mais de 70% da lista dos mais ricos da Forbes Magazine. O sothebys.com e o sothebysrealty.com possibilitam
aos seus assíduos utilizadores, licitadores de arte, joalharia e antiguidades, o acesso simultâneo a imóveis e propriedades exclusivas em todo o Mundo.

STARWOOD (USA)
Loyalty

Steven Taylor
Director Digital Senior, Fidelização, Partner Marketing Starwood EAME

O SPG é um programa de fidelização fortemente associado à inovação e que tem um impacto significativo na transformação do diálogo com os seus membros
ao longo de múltiplos touch points e na incorporação dos social media na elaboração da estratégia de comunicação da Starwood. Este caso de estudo irá
mostrar como o SPG e as marcas Starwood têm incorporado os social media na sua estratégia de comunicação de forma a criar laços de compromisso
e fidelização ao longo dos diferentes touch points com os clientes.

MAYO CLINIC (USA)
Customer Service

Richard S. Zimmerman, M.D.
Médico Consultor em Neurocirurgia, Professor Associado de Neurocirurgia
Presidente do Conselho de Qualidade da Mayo Clinic no Arizona

A Mayo Clinic é a primeira e a maior cadeia integrada de serviços clínicos sem fins lucrativos no mundo. Médicos de todas as especialidades médicas trabalham
em conjunto para tratar dos pacientes, juntos por sistemas comuns e pela mesma filosofia de “as necessidades do paciente virem em primeiro”. Mais de 3300
médicos, cientistas e investigadores e 46000 de colaboradores aliados da saúde trabalham na Mayo Clinic, que tem clínicas em Rochester, Minnesota; Jacksonville,
Florida; e Scottsdale/Phoenix, Arizona. As três clínicas tratam mais de meio milhão de pessoas todos os anos.

BLACKBERRY (USA)
Mobile Service

Rory O'Neill
Director Sénior de Business Marketing da RIM para o EMEA

A Research In Motion (RIM) é uma empresa líder mundial na concepção, desenvolvimento e fabricação de soluções para o mercado global de comunicações.
O produto mais emblemático da RIM, o smartphone BlackBerry® e a sua plataforma, tornou-se indispensável para empresas e consumidores em todo o mundo.
A empresa tem uma impressionante rede de apoio global, que com mais de 500 transportadoras e parceiros de distribuição colocam a solução BlackBerry® disponível
em mais de 170 países. Possui 32 milhões de contas de assinantes globais BlackBerry®, dos quais mais de 50% são não-empresariais. Uma das regiões de maior
crescimento para a RIM é a Europa, Médio-Oriente e África (EMEA).

CASE STUDIES



INSCRIÇÕES
Para se inscrever, deverá enviar a ficha em
anexo (ou fazer download em www.qspmar
keting.pt/qspsummit) juntamente com
o comprovativo de pagamento, para o e-mail,
fax ou morada indicados.
Forma de pagamento - transferência bancária
ou cheque à ordem de QSP-Consultoria
de Marketing.

Linha de apoio: 91 625 2000
Fax: 226 108 552
E-Mail: conferencia@qspmarketing.pt

QSP - Consultoria de Marketing, Lda.
Av. da Boavista, 1167 - 4º andar, Sala 5
4100-130 Porto

www.qspmarketing.pt/qspsummit

Acresce IVA em vigor

PROTOCOLOS
AEP - Associação Empresarial de Portugal;
APPM - Associação Portuguesa de Profissionais
de Marketing; Asociacion de Marketing España;
Câmara Comércio Luso Inglesa e Câmara de
Comércio Luso Alemã - descontos de 20%
para passes individuais; e de 15% para passes
empresa e passe Premium; descontos não
cumulativos com descontos de venda
antecipada.

O PASSE INCLUI:
- Acesso gratuito a toda a conferência
- Pasta com dossier da conferência
- Coffee-breaks
- Diploma de participação
- Acesso à área de exposição
- Workshops de acordo com disponibilidade
- Área de Networking de acordo com
disponibilidade

Lotação Limitada.
Almoço não incluído.

NOTAS:
*O conteúdo das apresentações é da exclusiva
responsabilidade dos oradores.

*Por motivos de força maior poderão
ocorrer pequenas alterações no programa.
Para mais informações sobre a agenda
do evento, por favor consulte o site
www.qspmarketing.pt/qspsummit

* Nº de inscrições limitado à lotação do auditório.

NETWORKING AREA
O QSP Summit 2010 contará com uma área exclusiva de networking onde os profissionais, previamente inscritos, poderão interagir com

outros potenciando negócios para as suas empresas ou aumentando no imediato a sua rede de contactos. Este espaço funcionará durante

os dois intervalos de 30 minutos - manhã e tarde, e terá capacidade para 200 participantes. A pré-inscrição é gratuita para os conferencistas

e pode ser efectuada no site do evento em www.qspmarketing.pt/qspsummit

Os profissionais inscritos estarão devidamente identificados com nome e empresa que representam e serão apoiados por uma equipa

de profissionais de networking de forma a potenciarem esta experiência.

PREÇOPASSE

550€

1.500€

4.100€

INDIVIDUAL

CORPORATE (3)

PREMIUM (10)

480€

1.300€

COMPRA ANTECIPADA
ATÉ 20 JANEIRO

Compra antecipada até 20.01 - Descontos
de 20% para passes individuais; e de 15%
para passes empresa e passe Premium.

NIB:  0010 0000 33823510002 86



Informações: QSP - Consultoria de Marketing, Lda. - Av. da Boavista, 1167 -  4º andar, Sala 5 · 4100-130 Porto
Linha de apoio: 91 625 2000 · conferencia@qspmarketing.pt · www.qspmarketing.pt/qspsummit
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