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A Manchete adquiriu o estatuto de Sócio
Aliado da AHP.
A Manchete, a maior empresa portuguesa
de gestão e análise de informação
noticiosa, e a Associação dos Hóteis de
Portugal (AHP) celebraram, durante o
mês de Maio, um acordo de parceria.
Este acordo encontra-se na linha de
políticas de parceria que a AHP tem
estado a promover e vem permitir que todas as empresas associadas
da AHP possam beneficiar a condições muito especiais do serviço de
clipping Netpress da Manchete e da sua larga experiência no sector
do Turismo e Hotelaria.
A par da experiência no seu mercado de actuação, a Manchete
destaca-se pelo seu sistema Netpress. Trata-se de um sistema de
gestão de informação
que proporciona o acesso a um centro
noticioso online diário, com um vasto leque de funcionalidades,
totalmente orientado de acordo com o perfil e interesse informativo
de cada cliente. Este sistema, incorpora, por exemplo, a criação de
um arquivo que está sempre online e é pesquisável em qualquer
momento por tema, meio, autor, data ou palavra, possibilitando uma
rápida consulta sobre qualquer assunto dentro do perfil definido de
cada cliente.

De acordo com a AHP, esta parceria permite disponibilizar aos seus
associados, em condições vantajosas, mais uma importante
ferramenta com informação especializada sobre a actualidade
turística.

Notas à Redacção:
Sobre a Manchete:
A Manchete é a maior empresa nacional de gestão de informação de fontes secundárias
(media, internet, blogs, newsgroups, relatórios e press releases). Dividindo a sua
actividade em três grandes áreas Research, Content Analysis e Information
Management a Manchete conta actualmente com mais de 150 clientes nas mais
variadas áreas de actividade, são disso exemplo a SAP, Deloitte, Microsoft, IBM, Pfizer,
Somague, Mota-Engil, Ministério da Administração Interna ou Presidência do Conselho
de Ministros. Com o primeiro sistema de "Information Management", - MyNetpress - a
funcionar em Portugal, a Manchete tem como principais factores de sucesso a aposta
na qualidade dos serviços prestados, o acompanhamento personalizado dos clientes e
um contínuo investimento na área da inovação, nomeadamente na Internet. A
Manchete é a primeira empresa portuguesa a alcançar o estatuto de Premier Partner da
Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), passando a ser referência para
todas as empresas nacionais que têm ou pretendem vir a ter competências na área da
inteligência competitiva www.scip.org.
Para mais informações consulte www.manchete.pt

Sobre a AHP

A AHP remonta a sua origem ao ano de 1911 e resultou da união entre a Associação
Portuguesa de Hotéis (APH) e a Associação dos Hotéis de Portugal (AHP), em 1997.
Duas estruturas que passaram a actuar como uma só desde 1997, com actividade
conjunta e uma Direcção comum.
Uma Associação com passado e virada para o Futuro, Membro Fundador da
Confederação do Turismo Português, da Associação Turismo de Lisboa, da Associação
Turismo do Alentejo e da Associação Turismo do Centro, pautando desde sempre a sua
actuação pela defesa do sector hoteleiro nacional.
É presidida por Henrique Tomaz Veiga desde Abril de 2006, para o Mandato 2006-2008.
Para mais informações consulte: www.hoteis-portugal.pt
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