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14ª edição da Conferência
Internacional APCC

Decorreu no passado dia 4 de junho a 14ª edição da Conferência
Internacional APCC.

Neste evento, no qual se registou o maior número de sempre de
inscrições, 477, foi possível conhecer a realidade e perspetivas do
setor dos Contact Centers em diversos países, designadamente,
Espanha, França, Alemanha, Holanda e Reino Unido, através das
intervenções de oradores desses países, quase todos CEO  de
Empresas do setor.

Para além dessas intervenções, houve ainda oportunidade de
assistir a comunicações de grande interesse sobre Retenção de
Talentos, o ponto de situação da implementação do RGPD e a
apresentação de mais um Estudo de Benchmarking.

Também a tecnologia esteve presente na Conferência, através de
uma re-levante mesa redonda em que estiveram presentes as
figuras mais representativas das Empresas tecnológicas do Setor a
operarem em Portugal.

Presidiu à abertura do evento o Presidente da Câmara Municipal de
Cascais, e ao encerramento, em representação do Primeiro
Ministro, o Secretário de Estado Adjunto e do Comércio.

No final do Jantar que se seguiu à Conferência, foram entregues os
APCC Best Awards 2018.

CALENDÁRIO FISCAL

Para que possa de uma forma clara ter acesso a toda a informação
sobre o calendário fiscal do mês de junho  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.

saber mais

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 Emergia, tendo —
desde então — acesso a todo o
envolvimento e vantagens
proporcionados pela Associação.
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http://www.conferenciaapcc.org/2018/galeria-de-fotos.html
http://www.conferenciaapcc.org/2018/best-awards-apcc.html
http://www.conferenciaapcc.org/2018/
https://cld.pt/dl/download/db2e6fad-081b-4298-82be-912268565321/circular%2041-2018.pdf
https://www.apcontactcenters.org/a-apcc
https://www.apcontactcenters.org/ser-associado
https://docs.wixstatic.com/ugd/43c603_7574acf8743140fc9ccb5c2eb38ad0c7.pdf
https://cld.pt/dl/download/07fb77f3-35a0-4a98-83bb-ffbe77c21dbf/circular%2046-2018.pdf
https://cld.pt/dl/download/18fd6f17-2b9e-4e2a-8e81-4c582a64923e/circular%2045-2018.pdf

