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O QSP Summit afirma-se como uma das mais relevantes 
Conferências de Marketing e Gestão da Europa, e, uma vez 
mais, acolhe líderes globais que marcam tendências.
Nesta edição, sob o tema “Understanding Consumer”, 
vamos refletir sobre as profundas mudanças do consumi-
dor e como estas se refletem nos comportamentos e locais 
de compra. Quais as reações e estímulos dos consumido-
res? Quais as mudanças que as lojas terão de assumir para 
criarem uma melhor ligação ao consumidor? Quais são as 
principais tendências do mercado? 

Vamos abordar temas tão diversos como: ativação de mar-
cas, design de produto, linguagem das marcas, proteção de 
dados, novas soluções tecnológicas, distribuição de conte-
údos, consumidor dos mercados emergentes, inteligência 
artificial, marcas emocionais, digitalização da saúde, cons-
trução e gestão de equipas, cultura organizacional e planos 
de marketing disruptivos. Estes conteúdos, entre muitos 
outros, irão certamente merecer a atenção da audiência 
com novas visões de mercado.

O evento conta com oradores de topo mundial, quer 
no Palco Principal, quer nos Worklabs, Trends Forum e 
Disruptive Hall. Um dia intenso de partilha de conhecimen-
to, networking, debate e experimentação de novas soluções 
e produtos na área de exposição.
Junte-se ao QSP Summit 2017. Faça parte dos mais de mil 
quadros de topo que com a QSP estão anualmente na van-
guarda destas temáticas.

EN
TR
AN
CE

EN
TR
AN
CE

EN
TR
AN
CE

WORKLAB
ROOM  B

WORKLAB
ROOM  D

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

CHECK-IN

STAFF

STAFF

STAFF

CHECK-IN

CHECK-IN

11

12

13

14

1517

18

19

2021

22

23

24

25

26

27

28

29

30 31 32 33 34

35

36

37

16

38

WORKLAB
ROOM  C

WORKLAB
ROOM A

AUDITORIUM

TRANSLATION
DEVICES

SNACK-BAR

SPEAKERS
ROOM

PRESS 
CENTER

PRIVATE LUNCH 
SPEAKERS & GUESTS

1ST FLOOR

CLOAKROOM

EN
TR
AN
CE



XI INTERNATIONAL CONFERENCE
UNDERSTANDING CONSUMER

Paco Underhill é antropólogo especialista em com-
portamento de compra, sendo um dos mais reputa-
dos a nível mundial. É ainda Presidente Fundador da 
Envirosell, empresa de consultoria e pesquisa compor-
tamental focada em ambientes comerciais, com sede 
em Nova Iorque. Paco Underhill escreveu vários livros; 
o primeiro, “Why We Buy: The Science of Shopping”, é 
best-seller internacional e foi publicado em 27 línguas; 
“Call of the Mall: The Geography of Shopping”, lançado 
em 2014, é considerado como um passeio humorístico 
num centro comercial americano; por sua vez, o seu 
mais recente livro, “What Women Want”, versa sobre a 
mudança do estatuto feminino e a consequente afeta-
ção na sociedade.
As suas colunas e editoriais são destaque nos mais 
conhecidos jornais internacionais como o The New 

York Times, Money Magazine e Wall Street Journal. 
Paco Underhill é especialista em tendências globais de 
consumo e adapta as suas apresentações às necessi-
dades específicas dos seus clientes. Seja o seu traba-
lho feito para o McDonald’s, Starbucks, Estée Lauder, 
Bloomingdale’s ou Blockbuster, este transmite sempre 
os insights necessários para entender verdadeiramen-
te cada consumidor. Do comportamento de compra ao 
consumismo no mundo moderno, as apresentações 
perspicazes e divertidas de Paco Underhill são ampla-
mente elogiadas em todo o mundo. 
Paco Underhill tem mais de 20 anos de experiência em 
pesquisa e consultoria. Em 1975, tornou-se membro do 
Project for Public Spaces, uma empresa com sede em 
Nova Iorque especializada no planeamento e gestão 
territorial.

Em 1977 e 1978, Paco Underhill lecionou no Programa 
de Doutoramento em Psicologia Ambiental da City 
University. Em 1979, formou consultores em análise 
e planeamento ambiental e iniciou a aplicação das 
metodologias de pesquisa que havia desenvolvido 
em ambientes de retalho.

COMPREENDER O CONSUMIDOR

Há mais de 30 anos que Paco Underhill observa e 
mede a forma como o mundo compra. Este traba-
lho levou-o a 46 países, incluindo Portugal. Paco 
Underhill acredita que comprar é um reflexo da 
mudança social.

Li Huang é especialista em psicologia do poder, 
criatividade e negócios. Tem vários artigos publica-
dos em revistas académicas, como o Academy of 
Management Journal, Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, Psychological Science, 
Social Psychological and Personality Science e 
Behavioral and Brain Sciences. A sua pesquisa tem 
sido reconhecida pela comunidade científica atra-
vés de prémios e bolsas da American Psychological 
Association e do Dispute Resolution Research Center. 
De igual forma, a sua investigação e insights têm 
recebido inúmeras menções nos media, incluindo 
o The Economist, The Wall Street Journal, Forbes, 
Scientific American, Business+Strategy, The Boston 
Globe, Canada’s Globe and Mail, e The Times of India. 
Além da docência em programas de MBA e de 
Doutoramento, Li Huang leciona em open-enrollment 

programs, assim como programas executivos especí-
ficos de empresas.
Relativamente à sua formação, Li Huang detém um 
doutoramento pela Kellogg School of Management 
na Northwestern University, mestrado pela Guanghua 
School of Management na Peking University e licen-
ciatura pela Renmin University.

SARCASMO: DESPREZÍVEL  
OU ESCLARECEDOR?
 
A maioria das pessoas afirma que aprecia humor.
Nem todos sentem o mesmo em relação ao sarcasmo 
- uma forma agressiva de humor. De facto, frequente-
mente, os “especialistas em comunicação” instruem 
para a rejeição do sarcasmo, ou de expressões desti-
nadas a comunicar humoristicamente o significado 

de uma coisa através de uma linguagem antónima.  
As observações sarcásticas expressam, não raras 
vezes, a picada venenosa do desprezo, podendo debi-
litar relacionamentos e obstruir a comunicação. A 
experiência geral do sarcasmo, contudo, pode ser 
mais matizada. Não só o sarcasmo é mais humorísti-
co e memorável do que a comunicação direta, como 
também conduz a maiores benefícios cognitivos. 
Nesta apresentação, Li Huang irá apresentar dados 
de uma série de estudos experimentais que demons-
tram que o sarcasmo pode aumentar a criatividade 
e as expectativas do público. Simultaneamente, irá 
também discutir as implicações destas descobertas 
para os profissionais de marketing, especialmente 
aqueles que procuram produtos e serviços criativos 
ou aqueles que simplesmente precisam de um públi-
co mais atento.

• A evolução da linguagem visual. A forma como vemos está a mudar mais rapidamente do que a forma como lemos ou falamos. Graças ao cinema e internet, a conexão 
 entre os nossos olhos e o nosso cérebro nunca foi melhor
• A mudança no estatuto das mulheres está a gerar tendências comerciais. Antes vendia-se roupa, comida e cosméticos às mulheres. Hoje elas compram tudo
• A conveniência é o maior driver na compra moderna. Tão importante quanto poupar dinheiro
• O que é global e o que é local? A forma como as pessoas compram no Porto e em Lisboa é diferente. Como nos podemos tornar locais?
• Frequentemente, para vender, temos que educar primeiro. A chave para a interface entre o online e o offline é a habilidade dos consumidores em aceder e gerir a   
 informação

• O sarcasmo aumenta o pensamento criativo nos oradores e nos seus ouvintes
• A utilização de linguagem sarcástica leva a um melhor entendimento dos diferentes pontos de vista
• O uso do sarcasmo com pessoas de confiança reduz o efeito nocivo do sarcasmo nas relações
• Organizações e indivíduos podem considerar o uso seletivo de sarcasmo para inspirar a recetividade a marcas inovadoras
• Também pode ser considerado o uso seletivo de sarcasmo para promover opiniões dissidentes

SPEAKERS

PACO UNDERHILL Shopping Anthropologist,  
Founder and President of Envirosell

key points

key points

LI HUANG Professor of Organizational Behaviour, 
INSEAD
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Harper Reed é um engenheiro tecnológico norte-ame-
ricano, trendsetter e empreendedor. Tem sido consi-
derado como um “pioneiro tecnológico”, “feiticeiro 
digital” e “difícil de perder uma plateia”. Atualmente, 
é Head of Commerce na Braintree, empresa do Grupo 
PayPal, e assume-se fascinado pela forma como a 
tecnologia continua a moldar-se, transformar-se e a 
capacitar o comportamento humano.
Em 2012, Harper Reed foi responsável pelo desen-
volvimento da comunicação online e programa Get 
Out The Vote da campanha de Barack Obama. Como 
Chief Technology Officer da Sede de Campanha de 
Obama em Chicago, Harper Reed assegurou a enge-
nharia da, provavelmente, campanha política mais 
sofisticada de todos os tempos.

Entre 2005 e 2009, Harper Reed foi CTO da empresa 
têxtil Threadless, com base em Chicago, uma das 
primeiras empresas de crowdfunding mais bem suce-
didas, e ajudou a aumentar a sua receita dez vezes 
durante esse período. De 2009 a 2012, foi consultor 
de empresas como a Rackspace – maior empresa 
mundial de gestão de dados em cloud; e a Sandbox 
Industries – uma empresa de capital de risco com 
visão futurista, que financia centenas de startups 
tecnológicas, lançando, posteriormente, as melhores. 
Harper Reed é um orador brilhante no que respeita 
a tecnologia e à forma como esta melhora a perfor-
mance dos negócios, fomenta a criatividade organiza-
cional e constrói equipas fortes. Em simultâneo, nas 
suas intervenções tem especial atenção à criticidade 

da segurança de dados online e mesmo dados demo-
gráficos e eleitorais dos políticos dos EUA.

MOBILE

Num mundo onde todos transportam o seu computa-
dor no bolso, a informação tem-se tornado cada vez 
mais importante. Da análise ao objetivo, os dados são 
apenas uma parte do nosso mundo. Contudo, é nes-
ta parte que passa a responsabilidade de garantir a 
segurança dos dados das pessoas. Como é possível 
equilibrar a conveniência de ter dados tão relevantes 
com a segurança que os seus usuários esperam?

Kyle Nel é Fundador e Diretor Executivo da Lowe’s 
Innovation Labs (da Lowe’s Companies, Inc.), lide-
rando uma equipa responsável por conduzir a estra-
tégia, inovação e crescimento da empresa. A sua 
paixão por gerir recursos humanos levou-o a criar 
uma metodologia e uma rede global de pessoas que 
impulsionam a empresa em novas direções, prepa-
rando-a, constantemente, para o futuro.
Sob a sua liderança, o Lowe’s Innovation Labs tem 
introduzido projetos como o Lowe’s HoloRoom, 
experiência de design em realidade aumentada e 
realidade virtual; o OSHbot, robô de serviço autóno-
mo para o retalho; assim como serviços de digitaliza-
ção e impressão 3D. Kyle Nel desenvolveu ainda uma 
rede de parcerias não convencionais, como a Made in 
Space, para o envio da primeira impressora comer-
cial 3D para a Estação Espacial Internacional; e criou 

uma incubadora de startups de tecnologia disruptiva 
em Bangalore, na Índia.
Kyle Nel foi consagrado em 2015 na lista “40 under 
40”, da Revista AdvertisingAge.  Anteriormente, ocu-
pou posições relacionadas com estudos de mercado 
na Lowe’s e Walmart Global Insights Group. Detém 
um MBA pela AC Nielsen Center for Marketing 
Research da University of Wisconsin e licenciatu-
ra em Gestão de Empresas pela Brigham Young 
University-Idaho.

COMO A LOWE’S USA A FICÇÃO CIENTÍFICA 
PARA IMPULSIONAR O FUTURO
 
Numa era de exponencial aceleramento das tecno-
logias, nunca houve um momento tão excitante para 
as organizações explorarem a promessa de inovação. 

Para aquelas que se aproximam do processo inovativo 
com o foco, primeiramente, nas necessidades do mer-
cado e, posteriormente, na tecnologia, há uma opor-
tunidade ilimitada para afetar o mercado – ao invés de 
ser afetado pelo mercado.
O Lowe’s Innovation Labs (LIL), braço tecnológico 
disruptivo do retalhista Lowe’s, está a traçar novos 
caminhos ao articular o futuro sob a forma de narra-
tivas intuitivas, através de comic books, sobre como a 
tecnologia pode ser benéfica para os consumidores e 
mudar o futuro do negócio.
Destas narrativas, o LIL identifica parceiros não con-
vencionais para cocriar novas soluções tecnológicas. 
Trabalhar ao lado desses parceiros com um objetivo 
final em mente tem impulsionado a introdução tecno-
lógica de uma forma que não era previsível inicialmente. 

• O Mobile está aqui para ficar 
• A informação é cada vez mais importante 
• Um ponto de dados representa, normalmente, uma pessoa 
• Como podemos estar seguros?

• Vivemos num desenvolvimento exponencial, mas quase todas as organizações agem como se fosse linear. Organizações exponenciais prosperam,  
 enquanto organizações lineares desaparecem
• A fim de ser uma parte do futuro exponencial, a Lowe’s criou o Lowe’s Innovation Labs para abraçar e criar disrupção
• O LIL criou e usa uma metodologia de inovação baseada em narrativas para contratar escritores de Ficção Científica, fazer comic books e redefinir o futuro da empresa,  
 que é top 50 da Fortune
• Esta metodologia pode ser aplicada dentro de qualquer organização para conseguir o que é, aparentemente, impossível (por exemplo, a primeira loja no espaço, os   
 primeiros robôs autónomos na loja, entre outros)

HARPER REED

KYLE NEL

Ex-CTO Obama Campaign, 
Braintree

Executive Director, 
Lowe’s Innovation Labs

key points

key points
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Thomas Ramsøy é considerado uma das autorida-
des mundiais em Neurociência Aplicada – na análise 
da forma como empregamos as mais recentes fer-
ramentas e insights da Neurociência, para melhor 
entender e afetar comportamentos. No seu trabalho, 
Thomas Ramsøy é consultor das maiores empresas 
do mundo, a Google ou o Facebook, assim como de 
agências governamentais, provocando efeitos diretos 
no desenvolvimento de produtos e compreensão do 
consumidor.
A sua formação é uma mistura eclética: licenciatura 
em Economia, mestrado em Psicologia e doutora-
mento em Neurobiologia. De 2008 a 2015 fundou 
e liderou o Center for Decision Neuroscience, um 
dos laboratórios académicos de maior sucesso em 
Neurociência Aplicada, na Copenhagen Business 
School e Copenhagen University Hospital. As suas inú-
meras publicações têm sido citadas centenas de vezes, 
escreveu um best-seller sobre Neuromarketing e 

Neurociência do Consumidor e, dentro desta temática, 
já formou cerca de 50.000 pessoas no seu curso online.
Hoje, Thomas Ramsøy lidera a Neurons Inc, uma 
empresa de Neurociência em rápido crescimento, com 
sede em Copenhaga e escritórios e representações no 
resto da Europa, Ásia, América do Norte e do Sul.

SUPERNORMAL PRODUCT DESIGN – CONECTAR 
COM O PASSADO EVOLUTIVO DO CÉREBRO

Como podem os produtos e serviços ser desenha-
dos para captar interesse e respostas emocionais? 
Durante as últimas décadas, o nosso entendimento da 
mente humana tem florescido e crescido exponencial-
mente, mas tem sido difícil traduzir essas perceções 
em insights úteis. Ao mesmo tempo, os produtos têm 
vindo a mudar a sua aparência drasticamente, desen-
cadeando respostas e comportamentos emocionais 
cada vez mais fortes. 

Hoje, temos ao nosso alcance ferramentas para 
melhor compreensão destes mecanismos. Ao enten-
der que certos aspetos de um objeto podem potenciar 
elevados graus de interesse e desejo, é possível não 
só utilizar este insight para esse produto como para a 
conceção de novos produtos e serviços. De facto, mui-
tas marcas já o fazem, ainda que de uma forma menos 
planeada e controlada.
Ao compreender certas propriedades-chave da mente 
humana e o passado evolutivo do cérebro, podemos 
conceber produtos e serviços que produzam respos-
tas extraordinariamente fortes e que vão ao encontro 
dos comportamentos habituais do consumidor. Estes 
produtos, a que podemos chamar produtos “supernor-
mais”, têm a capacidade de atingir e sustentar a mente 
e ações do consumidor. Por outro lado, ao entender 
esses pontos e respostas supernormais, podemos 
evitar cometer falhas e erros no processo de design 
do produto. 

Farrah Bezner é disruptiva e, incansavelmente, 
focada em identificar novas formas de construir 
poderosas e autênticas conexões com o consumi-
dor, que aprofundem a afinidade da marca e criem 
valor empresarial. Recentemente liderou o desen-
volvimento de The Patch (da Sour Patch Kids), um 
programa que apoia os músicos emergentes, com 
experiência de estrada, inserindo-os numa comu-
nidade de criativos com ideias semelhantes. Antes 
desse projeto, Farrah Bezner liderou programas 
de transformação para marcas icónicas como a 
Philadelphia Cream Cheese e a Trident. Atualmente 

é Head of New Business Ventures para a Mondelēz 
International. Neste âmbito, está em constante 
adaptação, explorando novos métodos e modelos de 
negócios, e desafiando os limites de uma empresa 
de CPG tradicional.

GESTÃO DA CULTURA DA MARCA

A cultura, por definição, é um processo evolutivo 
natural; enquanto o marketing da marca é tipica-
mente planeado. Assim, torna-se relevante ques-
tionar: na cultura, é possível comercializar à nossa 

maneira? Farrah Bezner, Head of New Business 
Ventures na Mondelēz International discutirá a impor-
tância de se manter culturalmente relevante e como 
se conectar com os consumidores, adaptando-se à 
mudança, enquanto permanece autêntico na marca.

• A difusão do design supernormal – sempre que o vemos, podemos encontrar produtos supernormais, que têm evoluído ao longo do tempo
• O mecanismo das respostas supernormais – compreensão dos principais mecanismos-chave do cérebro para as variáveis desejo, gosto e formação do hábito, que  
 melhor nos capacita no processo de design
• Da relevância ao enquadramento – podemos identificar parâmetros-chave que afetam o interesse, respostas e escolhas
• Como desenhar um produto supernormal – quais são os ingredientes-chave dos produtos e serviços que podemos utilizar?
• Sair do caminho do perigo – como podemos utilizar os insights no supernormal para evitar cometer erros

• Grandes Planos de Marketing começam com uma sólida compreensão do negócio
• É fundamental conhecer a sua marca e o consumidor ao nível mais profundo antes de tentar inserir-se na cultura
• Permanecer autêntico à marca e audiência e emparelhar com os parceiros culturalmente relevantes
• Como “hackers culturais” trata-se de desafiar a maneira como as coisas sempre foram feitas e de tomar os riscos apropriados
• No final do dia, o que importa são os resultados do negócio

THOMAS Z. RAMSØY Founder & CEO of Neurons Inc,  
Adjunct Faculty Member, Singularity University

key points

key points

FARRAH BEZNER Head of New Business Ventures, 
Mondelēz International
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• Os consumidores já não consomem conteúdo, eles são os criadores, os críticos, os ensinadores
• As marcas que refletem a mudança cultural irão vencer
• Pondere impulsionar o seu negócio enquanto este está no topo
• As marcas devem considerar as ideias dos seus consumidores e não as suas próprias ideias
• Não pense em marketing digital. Pense em marketing num mundo digital. As pessoas já pensam assim!

key points

key points

BERNARDO CORREIA 

GONÇALO REIS 

Country Manager, 
Google Portugal

President, RTP

CEO, Grupo Impresa

CEO, NOS

FRANCISCO PEDRO 
BALSEMÃO 

MIGUEL ALMEIDA 

MODERADOR:
DAVID DINIS

Director , Público
Tempo: 75 minutos

• Até que ponto vamos conseguir conhecer os consumidores de  
 informação? E até que ponto é que isso nos vai mudar?
• A curadoria de conteúdos ainda tem valor? O valor da verdade e da  
 mentira é hoje o mesmo?
• Até que ponto a nova distribuição vai mudar (ou já mudou) a produção 
 de conteúdos? 
• Como será a vida (a produção e distribuição) depois da 4ª revolução 
 industrial?
• E a partilha de riscos e de vantagens? Num mundo de conteúdos  
 cada vez mais global, com players muito dominantes, teremos mais  
 dependência ou interdependência? 

DISRUPTIVE HALL

DAVID SHING Digital Prophet,
AOL

MODERADOR:
VÍTOR BRIGA

Creativity Trainer
Tempo: 60 minutos
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• Quase tudo da vida quotidiana é sustentado pela tecnologia digital e estamo-nos a aproximar do ponto em que tudo 

 é digital. O que vem depois?

• Quais são as oportunidades de produtividade criadas pelas tecnologias emergentes, inspiradas pela compreensão 

 do funcionamento do cérebro e inteligência artificial?

• Que tipos ou novos modelos de negócio irão surgir?

• Quais são as capacidades necessárias para uma organização ter sucesso no futuro?

• Quando é que uma organização se deve começar a preparar para o futuro?

• O pulo da inovação nos mercados emergentes: como a adoção de tecnologia acontece mais rapidamente em países 

 onde esta resolve um problema social e não é apenas moda

• O domínio da economia mobile nos mercados emergentes e como os hábitos do consumidor e tendências estão a 

 mudar rapidamente

• Os mercados emergentes tornaram-se o novo laboratório de inovação para as mais recentes tecnologias

• A partir da emergência e dos obstáculos que estes mercados enfrentam, eleva-se um ecossistema empresarial 

 extremamente dinâmico e resiliente

• A arbitragem de talentos: o maior grupo de talentos inexplorados ainda está em África, em países como a Nigéria, 

que se espera que suporte mais de 300 milhões de pessoas em 2050

INNOVATION

CONSUMERS OF EMERGING MARKETS

ORADOR

Rashik Parmar
Technical Executive Europe 
Distinguished Engineer, IBM

ORADOR

Alisée de Tonnac 
CEO and CoFounder, 
Seedstars World

MODERADOR:

Tempo: 60 minutos

DANIEL CATALÃO
Journalist - Anchor, RTP

key points

key points

MODERADOR:

Tempo: 60 minutos

ANA HELENO
Marketing and Communication Director, Global Media Group
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Conduzir a Transformação Digital nas Ciências da Vida

• Como é que o digital permite novos modelos de negócios nas ciências da vida?

• O que é que as novas tecnologias trazem aos modelos de negócio das indústrias tradicionais? Como as empresas 

 estão a mudar?

• Quais são as novas oportunidades para as empresas digitais mais jovens trabalharem com a indústria tradicional, e 

 como podem iniciar essas parcerias?

• Que benefícios significativos isto traz aos consumidores?

• Os nossos olhos envelhecem proporcionalmente. A forma como percecionamos a cor aos 25 e aos 55 anos 

 é diferente. Precisamos de adaptar o design ao nosso consumidor

• 90% das pessoas são destras. Este facto revela a forma como nos movemos e a forma como vemos

• Homens e mulheres têm corpos diferentes, o que conduz a diferentes perceções pessoais de espaços públicos 

 e privados

• Movemo-nos em clusters sociais de espaços físicos e, em simultâneo, em grupos sociais do espaço online. 

 Entender as regras básicas é importante

• O processo de compra mudará mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 50. Devemos ter em atenção se, 

 enquanto comerciantes e marketers, queremos sobreviver muito menos prósperos

HEALTH FORUM

SCIENCE OF SHOPPING

ORADOR

JESSICA FEDERER 
Leading Digital Development, Bayer

ORADOR

Paco Underhill 
Shopping Anthropologist, 
Founder and President  
of Envirosell 

key points

key points

MODERADOR:

Tempo: 75 minutos

DUARTE ARAÚJO
Executive Member of Riopele, Chairman of Oasis Plaza

MODERADOR:

Tempo: 60 minutos

MARTA CUNHA 
Client Director, Sonae
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WORKLABS

• As marcas emocionais do presente e do passado. O que mudou?

• Consumidores globais versus locais: quem é mais importante e deveria ter o foco principal?

• Transmissão Televisiva versus Transmissão Digital no desenvolvimento internacional e engagement?  

 Para onde vamos?

• Quão importante é o Entretenimento, Gestão de Celebridades, Estratégias de Marketing e Criatividade?

• Qual é o maior desafio para o futuro próximo? O que é que o futebol pode aprender com os outros desportos e   

 marcas comerciais?

• Importância de passar à ação

• Resultados versus zona de conforto

• Desafios do mercado e rapidez de resposta

• Determinação: o sucesso é de quem se atreve mais vezes!

• Influenciadores do estado: Ação/Celebração

EMOTIONAL BRANDS

TEAM BUILDING

ORADOR

Giuliano Giorgetti 
Digital and Social Manager,
AC Milan

Russell Stopford 
Digital Director,
FC Barcelona

ORADOR

Beatriz Rubio 
CEO, Remax

key points

key points

MODERADOR:

Tempo: 75 minutos

FRANCISCO LAMPREIA 
Managing Director, Fordham Sports Image Rights

MODERADOR:

Tempo: 75 minutos

HÉLDER PAIS 
Managing Partner and Career Manager, Global HeadHunters



PROGRAMA

HORÁRIO

08h00-09h15

09h15

11h00

12H50 - 14H15 

16h50

14H15-15H15

17H10-18H30

CREDENCIAÇÃO

ABERTURA

COFFEE BREAK E NETWORKING

PAUSA E SESSÃO DE AUTÓGRAFOS

COFFEE BREAK

PACO UNDERHILL 

KYLE NEL

LI HUANG

HARPER REED   

THOMAS RAMSØY

FARRAH BEZNER

QSP SUMMIT 2017 - UNDERSTANDING CONSUMER

09h30

11h30

10H20

12H10

15H30

16h10 

DISRUPTIVE HALL

TRENDS FORUM

INNOVATION

EMOTIONAL BRANDS HEALTH FORUM TEAM BUILDING

SCIENCE OF SHOPPINGCONSUMERS OF
EMERGING MARKETS

DAVID SHING
Moderação: Vítor Briga

FRANCISCO P. BALSEMÃO RUSSELL STOPFORD
GIULIANO GIORGETTI
Moderação:
Francisco Lampreia

JESSICA FEDERER
Moderação:
Duarte Araújo

BEATRIZ RUBIO
Moderação:
Hélder Pais

BERNARDO CORREIA
GONÇALO REIS
MIGUEL ALMEIDA

RASHIK PARMAR
Moderação: Daniel Catalão

ALISÉE DE TONNAC
Moderação: Ana Heleno

PACO UNDERHILL
Moderação: Marta Cunha

Moderação: David Dinis
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FORMA DE PAGAMENTO

PROTOCOLOS

O PASSE INCLUI:

INSCRIÇÕES

Para efetuar inscrição, deverá enviar a ficha em anexo - ou fazer download em www.qspmarketing.pt/summit 

juntamente com o comprovativo de pagamento, para o e-mail, fax ou morada abaixo indicados.

Forma de pagamento – transferência bancária ou cheque à ordem de QSP – Consultoria de 
Marketing, Lda. (Santander Totta)

NIB: 0018 0003 43617653020 54
IBAN: PT50 0018 0003 43617653020 54
Linha de Apoio: 91 625 2000 (09h30-19h00)
Telefone/Fax: 226 108 552
E-Mail: conferencia@qspmarketing.pt

QSP – Consultoria de Marketing, Lda.
Avenida da Boavista, 1167, 4º andar, sala 5
4100-130 Porto - Portugal
www.qspmarketing.pt/summit

AEP - Associação Empresarial de Portugal
AIDEC - Associação Internacional para o Desenvolvimento e Competitividade Empresarial
ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários
ANPME - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas
APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça
APPM - Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing
AMES - Asociación de Marketing de España
ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal
CCLB - Câmara de Comércio Luso-Britânica

POPAI - Associação Portuguesa de Marketing at-Retail

Descontos de 10% em passes individuais e corporate, 5% de desconto em passes 
premium, não acumulável com compra antecipada.

• Acesso a toda a conferência
• Pasta com dossier da conferência
• Coffee Breaks
• Diploma de Participação
• Acesso livre à área de exposição
• Worklabs livres de acordo com disponibilidade

• Internet Wireless gratuita

Lotação Limitada

TRADUÇÃO INGLÊS-PORTUGUÊS NO AUDITÓRIO PRINCIPAL

Almoço não incluído

NOTAS:
O conteúdo das apresentações é da exclusiva responsabilidade dos oradores.
Por motivos de força maior poderão ocorrer ligeiras alterações no programa.
Para mais informações sobre a agenda do evento, por favor consulte o site:
www.qspmarketing.pt/summit 

• Nº de inscrições limitado à lotação do auditório.

Individual

Corporate (3)

Premium (10)

PASSE

Acresce IVA em vigor

PREÇO COMPRA ANTECIPADA                 
ATÉ 31 DE JANEIRO

550 €

1.500 €

4.700 €

500 €

1.400 €

4.350 €



MAIN SPONSOR

FORUM SPONSOR WORKLABS SPONSORS INSTITUTIONAL SUPPORT

SPONSORS

MEDIA PARTNER TRANSLATIONS

INFORMAÇÕES: 

LINHA DE APOIO:   91 625 2000 · Tel.: 226 108 552 · Fax: 226 108 552
conferencia@qspmarketing.pt · www. qspmarketing.pt/summit

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

TRAVEL SPONSOR

PROTOCOLS

AEP - Associação Empresarial de Portugal

AIDEC - Associação Internacional para o Desenvolvimento e Competitividade Empresarial

ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários

ANPME - Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas

APCOR - Associação Portuguesa de Cortiça

APPM - Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing

AMES - Asociación de Marketing de España

ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

CCLB - Câmara de Comércio Luso-Britânica

POPAI - Associação Portuguesa de Marketing at-Retail

OFFICIAL HOTEL SUPPORT


