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Experiência BOSE nas lojas Worten
Até 23 de Setembro, a Worten dá a conhecer a nova linha de auscultadores e colunas
de som BOSE, com uma acção de activação em loja designada por BOSE Experience.
Mais informação em www.worten.pt/

Macolis está na cidade de
Coimbra há duas décadas
Aniversário Empresa com sede em Leiria assinalou durante
o mês de Julho a abertura da sua filial em Coimbra, em 1998
Desde Julho de 1998 que a Macolis marca presença na cidade
de Coimbra onde, na altura
abriu a sua primeira filial.
Constituída em Leiria em 1984,
a Macolis dedica-se hoje à inovação em soluções integradas
de climatização e canalização,
promovendo a eficiência energética e o respeito pelo ambiente.
O objectivo da abertura da
filia, há 20 anos na zona da Pedrulha, era de alargar a actuação da empresa à zona centro

Filial da Macolis em Coimbra está na zona da Relvinha

do país, expandindo-se a algumas cidades nomeadamente,
Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda
e Castelo Branco.
Quase 10 anos depois, mais
concretamente em 2008, a
Macolis Coimbra mudou de
instalações, para a zona da Relvinha, junto ao IC2 Norte. «Estas novas e modernas instalações são constituídas por uma
loja self-service e uma zona de
exposição, tendo uma área coberta de 2.000 metros quadrados», refere a empresa expli-

cando que deste modo «a Macolis oferece umas instalações
preparadas para receber clientes e profissionais do sector».
O passado mês de julho foi
assim de comemoração para
a empresa, não só para a sua
equipa mas também para os
clientes já que foi criada a campanha especial “20.ºAniversário Macolis Coimbra” para os
clientes instaladores.
Para a empresa, a Macolis
Coimbra é mais um «marco
histórico significativo» da sua
história, pois «reflecte a dinâmica e vontade de se destacar
pela diferenciação, inovação e
qualidade».
A empresa continua assim a
expandir os seus horizontes
com a sua sede em Leiria e a
sua internacionalização em
França, onde está desde 2013.
A loja de Coimbra pode ser
contactada através do número
239 433 370.|

RTP e SportTV
renovam acordo
sobre Liga NOS
A RTP e a SportTV fecharam
um acordo para a transmissão
de um jogo por semana da Liga
NOS, por duas épocas, nos canais internacionais da RTP
(RTPi e RTP África).
Segundo a empresa pública,
com este acordo, válido para
as épocas 2018/2019 e 2019/
2020, os emigrantes portugueses vão continuar a poder
acompanhar as suas equipas
nacionais preferidas, onde quer
que se encontrem, através da
distribuição internacional da
RTPi e RTP África por satélite,
por cabo, ou por IPTV, nos quatro continentes. O acordo inclui
igualmente um pacote de resumos semanal, que a comunidade portuguesa acompanha
através do popular programa
“O Golo”, da RTPi.|

