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Votações abertas para os ícones
regionais do prémio cinco estrelas regiões
Satisfação A votação "on-line" decorre até ao próximo dia 20, para que os portugueses possam destacar
o que de melhor existe em cada uma das regiões portuguesas. Os resultados serão conhecidos no final de Março
Na última semana abriram as
votações "on-line" da terceira
edição do Prémio Cinco Estrelas Regiões.
O Prémio Cinco Estrelas Regiões pretende que as pessoas
tenham um papel mais activo
na votação.
É uma forma de identificar e
valorizar o que de melhor se
faz, em Portugal, passando por
todo o tipo de negócio e atracção, contemplando marcas e
serviços que são sinónimo de
qualidade e proximidade.
Esta votação vai identificar
os ícones regionais vencedores
do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2020. Assim, este prémio
dá voz a todos os portugueses,

dos grandes centros às pequenas aldeias, conferindo visibilidade a marcas, negócios e espaços locais, que se caracterizam por oferecer um serviço
de grande proximidade entre
as pessoas.
Prevê, ainda, os elementos
culturais, recursos naturais,
monumentos, patrimónios, aldeias, vilas e cidades, gastronomia e produtos naturais e típicos do nosso país.
As votações podem ser realizadas através do "site"rcincoestrelas.pt, desafiando os portugueses a votar no que consideram que se diferencia pela
sua excelência, tais como monumentos, paisagens, aldeias e
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pratos de cozinha tradicionais.
As votações podem ser submetidas na plataforma "online" até ao próximo dia 20. Já
os resultados serão conhecidos
até ao final de Março.
O que é o Prémio Cinco
Estrelas Regiões?
O Prémio Cinco Estrelas Regiões é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que produtos, serviços e
marcas de origem portuguesa
conferem aos seus utilizadores.
Tem como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão
de compra dos consumidores.
O objectivo é dar visibilidade

a marcas que, pela sua tipologia, se caracterizam por oferecer um serviço de grande
proximidade.
"Damos, portanto, voz às populações de forma a identificar
oque de melhor existe em Portugal Através de um inquérito
nacional, com nomeações directas pela população, serão
identificados os ícones nacionais mais relevantes para os
portugueses, ao nível de elementos culturais, recursos naturais, monumentos e património, aldeias, vilas e cidades,gastronomia e produtos naturais
e típicos do nosso país", pode
ler-se no "sitenoficial do Prémio
Cinco Estrelas Regiões.

