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O Agregador das Comunicações Empresas Quidgest dedica Q-Day 2012 às exportações
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Quidgest dedica Q-Day 2012 às exportações
12 setembro 2012

"A rota das exportações" é o tema do congresso Q-Day 2012 que a tecnológica

portuguesa Quidgest organiza no dia 18 de setembro, no BES Arte e Finança, em

Lisboa.

Valorizar as competências nacionais para sair da dependência externa, diversificar

mercados para garantir novas oportunidades de negócio e preferir tecnologias

inovadoras para ser bem sucedido lá fora são algumas das ideias em discussão,

afirma a empresa em comunicado.

Jaime Quesado (Economista), Jorge Nascimento Rodrigues (Escritor e Colaborador do Semanário Expresso), José Vital

Morgado (Administrador Executivo da AICEP), Michael Seufert (deputado da Assembleia da República), Sérgio Pinheiro

(responsável pela Inovação da Galp Energia) e Miguel Gonçalves (fundador da SparkAgency) são alguns dos oradores com

presença confirmada no Q-Day 2012.

O evento vai estar dividido em quatro painéis temáticos, distintos entre si: inteligência económica ao serviço de um novo

modelo de decisão; modelos de globalização em rede; do capital ao talento e o que levar na bagagem tecnológica para ser

bem sucedido lá fora. Os participantes poderão realizar a sua inscrição em um ou mais painéis de seu interesse.

Fonte: Quidgest
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