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Tem conhecimentos em
marketing digital e
pretende representar o
Grupo Globais Serviços?
O Grupo Globais Serviços está a expandir o seu negócio para

vários países e pretende selecionar pessoas que se revejam no

plano de expansão e que reúnam as caraterísticas necessárias

para expandir o negócio no seu país de residência.



Estamos a expandir
recorrendo a 2 tipos 

 de parcerias
Pode começar a colaborar connosco sem

nenhum investimento inicial ou então pode
tornar-se nosso associado 

Para a estratégia de expansão admitimos pessoas ou

empresas que queiram representar o nosso negócio nos

países da expansão, mediante uma acordo de parceria

societário em que existe algum investimento por parte

do nosso parceiro, ou simplesmente pode associar-se a

nós sem nenhum investimento ficando a gerir os

interesses da empresa na cidade escolhida (países são

apenas para parceiros societários).



7O seu país a
funcionar em
apenas: dias

A partir do momento em que estabelecemos um acordo, seja para o país ou

para a cidade, garantimos que poderá começar a trabalhar e a ganhar dinheiro

em apenas 7 dias úteis. 



Pode gerir o seu negócio a partir de casa, sem nenhuma
necessidade de deslocações ou reuniões no exterior. Pode
através dos nossos canais digitais desenvolver todas as
nossas plataformas de venda ou serviços.

Funcionalidade integrada de
Inteligência Corporativa

Funcionalidades
integradas de
Inteligência
Corporativa



Ao trabalharmos a partir de casa e numa base

colaborativa, podemos ser mais rápidos, mais

eficientes, com menos custos operacionais,

maximizando o lucro e minimizando os custos

de exploração.

Nota: em tempos de Covid-19 é a solução

perfeita para trabalhar em casa e desenvolver

o seu negócio sem preocupações.

Integração significa menos trabalho

Através da sede operacional recebe

diariamente indicações de como deve

operacionalizar os seus esforços para atingir

os resultados que pretende.

Informações geram mais
oportunidades de negócios



Crescimento de
vendas após a
adoção das
plataformas
Os nossos dados
estatísticos

Ao associar-se ao Grupo Globais Serviços terá uma
panóplia de soluções tecnológicas de última geração
que poderá implementar no seu país/cidade sem
custos de desenvolvimento ou de estrutura e assim
construir o seu negócio, de uma forma independente
e ganhadora.
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Porque estamos numa
altura de grandes
mudanças na forma de
gerir os negócios e as
empresas, entendemos
que o mundo é já ali ao
lado, à distância de uma
chamada, de um clique, de
uma mensagem. Somos
tecnológicos para
preservar o nosso planeta
e a nossa qualidade de
vida...

O Mundo é ali ao 
lado...



Quer saber mais?
| Grupo Globais Serviços

Telefone

E-mail

Website

+351 707 450 800

apoio@globais.pt

https://www.globais.pt


