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É agora, 10 a 17 de setembro! Venha celebrar connosco a Semana
Internacional dos Contact Centers. Inscreva-se e participe também no
Festival GoContact, no dia 27 de setembro no Lust in Rio.

É já no dia 24 de outubro que se realiza a 3ª Conferência APCC Porto, no
Hotel Porto Palácio. As inscrições podem já ser feitas no site da APCC.
Como é conhecido, cada Associado tem direito a três inscrições grátis nas
Conferências APCC. 
Este ano, teremos temas e oradores de grande mérito, destacando-se Tim
Cole, com uma intervenção sobre Tecnologia e Humanidade. 
Teremos oportunidade de conhecer as mais significativas inovações
tecnológicas das nossas Empresas e serão abordados temas como os
impactos económicos do nearshoring e a importância dos Contact Centers
para o Emprego e a empregabilidade. 
Inscreva-se desde já, os lugares são limitados.

CALENDÁRIO FISCAL

Para que possa de uma forma clara ter acesso a toda a informação sobre
o calendário fiscal do mês de setembro de 2018, a APCC disponibiliza-o
através do link abaixo. Todos os meses terá acesso ao mesmo a partir da
mesma metodologia, bastando para isso que subscreva a nossa
Newsletter.

inscrevase

inscrevase

saber mais

ASSOCIADOS

A APCC (Associação Portuguesa de
Contact Centers) institui-se em
Portugal como uma Associação
Empresarial constituída
por 72 Empresas, que
representam 12 dos mais relevantes
setores da economia nacional, com a
missão de desenvolver, de forma
sustentada, o mercado de “Contact
Centers” em Portugal. 

Desde a última newsletter aderiu à
APCC a Deloitte, tendo — desde
então — acesso a todo o
envolvimento e vantagens
proporcionados pela Associação.

saber mais

TORNESE
ASSOCIADO

FICHA DE
INSCRIÇÃO /
PROPOSTA DE

ADESÃO
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http://iccw.gocontact.pt/#inscricao
http://www.conferenciaapcc.org/porto2018/inscricao.html
https://cld.pt/dl/download/09ae127e-faa3-45bd-9e14-94701f13419d/circular%2065-2018_setembro.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf

