MAIS
VANTAGENS
PARA A SUA
EMPRESA
MILLENNIUM. AQUI CONSIGO.

DESCUBRA AS PARCERIAS QUE DÃO
MAIS VANTAGENS À SUA EMPRESA.
PARCEIRO

PRINCIPAL VANTAGEM
> INFORMAÇÃO DE CLIENTES
7 dias de utilização sem custos do GRS - Global Reference Solution, uma ferramenta on-line essencial no apoio à
exportação para prospeção de clientes potenciais em Portugal e no estrangeiro.
> CONTABILIDADE E APOIO À GESTÃO
Oferta da instalação inicial na contratação do serviço de contabilidade. Desconto de 23% nos serviços de
Consultoria e Apoio à Gestão. Condições válidas para novos Clientes Acountia.
6 meses de utilização sem custos em todos os serviços: Consultoria de Gestão, Consultoria Fiscal, Candidaturas
Portugal 2020, entre outros. Condições válidas para novos Clientes Conceito.
Desconto de 50% no fee de adesão para recuperação de faturas em atraso em Portugal através de uma empresa
especializada em gestão de faturação e recuperação de créditos.
> COMÉRCIO ELETRÓNICO
Oferta Pack PME Starter - 1º ano sem custos. Criação da sua loja online para vender os seus produtos para
qualquer parte do mundo.
Desconto de 45% na compra de qualquer plano anual da Facestore e um trial de 14 dias. Com a Facestore
qualquer empresa pode ter uma loja online dentro do Facebook, canais Mobile e Online.
> TRANSPORTES
Desconto de 15% nos transportes expresso internacionais de importação ou exportação, com entregas em 1 a 3 dias
úteis nos principais centros económicos mundiais. Todas as informações estão disponíveis nas Condições de
Transporte FedEx.
Descontos até 50% em diversos serviços de Logística (transporte, armazenamento de mercadorias e serviços de
valor acrescentado). Todas as informações estão disponíveis nas Condições de Transporte Rangel.
Desconto de 25% em serviços de transportes urgentes para a Europa Central em carrinhas e mini-TIR (Norte de
Espanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha, Hungria, Áustria, Rep. Checa e Polónia).
Desconto 30% em Serviços de Transporte "Same Day Delivery", na grande Lisboa e Porto e "Next Day Delivery" com
cobertura ibérica.
Desconto de 20% no Serviço Urgente de Distribuição à palete em Portugal e de 5% para Espanha e outros países
da Europa.
> COMBUSTÍVEIS
Descontos em combustíveis (até 0,080€/litro) para toda a sua frota com o cartão de crédito GALP FROTA Corporate.
Processo de adesão sujeito a aprovação, mediante a cobertura do risco do crédito.
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PRINCIPAL VANTAGEM
> COMUNICAÇÕES
Na adesão à solução Cloud Oﬃce 5.0, oferta de “Serviço de instalação / conﬁguração do Cloud Oﬃce 5.0 e
Armazenamento Adicional 10GB para Cloud BackUp” ou “Armazenamento Adicional 30GB para Cloud BackUp”.
> SOFTWARE DE GESTÃO
Oferta de 3 meses, na subscrição de qualquer solução Sage para startups, Pequenas e Médias Empresas.
Condições especiais de aquisição de licenciamento PHC, em todas as Gamas CS, com descontos imediatos. Válido
para novos Clientes. Desconto até 5% na aquisição de licenciamento PHC em Drive FX, nos planos Star e PRO.
Desconto aplicável apenas para a 1ª subscrição anual de novos Clientes. Estas ofertas não acumulam com
qualquer outro desconto ou campanha em vigor.
Desconto de 30% na aquisição de uma solução informática para Retalho, Restauração, Hotelaria, Saúde,
Veterinária e ERP empresarial.
Desconto de 40% na compra de qualquer das soluções de software de faturação Gestwin - Gestão Comercial ou
Gestwin POS para Restauração, Cafetaria, Alimentação, Moda, Estética e Saúde, Quiosques e Papelarias, Universal. Este
desconto aplicar-se-á nas compras efetuadas para novos licenciamentos, diretamente com a Softpack.
Desconto de 35% na disponibilização do licenciamento do software de gestão ARTSOFT ERP, qualquer gama.
Condições válidas para novos Clientes.
> CONSULTORIA
Desconto de 12% sobre serviços de consultadoria de implementação de Sistemas de Gestão de Qualidade,
Segurança Alimentar, Inovação, Recursos Humanos, Ambiente, Segurança, Higiene e Responsabilidade Social.
Desconto no valor de 500€, a utilizar em serviços especializados de elaboração de candidaturas ao Sistema de
Incentivos do Portugal 2020, nas áreas de Internacionalização, Qualiﬁcação, Inovação, Turismo, Agricultura e Mar.
Sem custos, um diagnóstico contabilístico e ﬁnanceiro (valor de mercado 3.500€) e uma análise da potencial
utilização de incentivos ﬁnanceiros e ﬁscais(valor de mercado 1.500€). Pressupõe a contratação do serviço de
auditoria ou de gestão de incentivos.
Oferta de uma das seguintes avaliações, em 2018:
Consultoria para diagnóstico de oportunidades de crescimento do negócio (área comercial - Valor de mercado
1.250€) ou consultoria na área de marketing para validação de condições necessárias para a internacionalização
do negócio (Valor de mercado 1.250€)
2 meses de utilização sem custos de 1 âmbito, no nível Silver, da plataforma de legislação SGSLEGIS.COM:
“Indústria Alimentar” ou “Ambiente e Energia” ou Segurança e Saúde no Trabalho” ou “Industrial” ou “Florestas,
Agricultura, Pescas e Produção Animal" ou “Proteção de Dados Pessoais” ou “Produtos de Consumo".
> PUBLICIDADE
Oferta de uma Análise de Audiência customizada para o seu público-alvo. Saiba quais os suportes publicitários
mais adequados para promover a sua marca, produto ou serviço.
Oferta da impressão de 500 Cartões de Visita Premium com o logótipo Aplauso 2018 e 30% desconto no valor
da impressão de qualquer produto durante 1 ano. Os restantes Clientes Millennium bcp beneﬁciam de 20%
de desconto. Oferta válida para novos clientes e não acumulável com outras campanhas em vigor.
> RENT-A-CAR
Descontos até 20% no aluguer de veículos. Os descontos têm por base as tarifas públicas diárias à data do
aluguer, salvo exceções em que seja aplicada uma tarifa promocional.
> HOTELARIA
Desconto de 10% sobre a melhor tarifa disponível no site em qualquer das unidades SANA Hotels em Portugal,
Alemanha e Angola.
Desconto sobre a melhor tarifa: 10% nos hotéis Soﬁtel, Pullman, MGallery, Novotel Mercure e Thalassa Sea & Spa
hotels e 5% no Suite Novotel (para um mínimo de 3 noites), Adagio Aparthotels (para um mínimo de 4 noites), Ibis
(exclui França) e Ibis Styles.
> SAÚDE, HIGIENE E PREVENÇÃO
Desconto de 10% nas soluções complementares Climex Fast, Wellbeing e Confort. Pressupõe a contratação de
serviços Climex.
Desconto de 10% na adesão aos planos existentes nas áreas de Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho,
HACCP, Revisão e Manutenção de Extintores, Desinfestação e Formação Proﬁssional.
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> ECONOMATO E EQUIPAMENTOS
Desconto de 10€ na primeira encomenda de valor igual ou superior a 70€+ IVA. Exclui papel fotocópia,
equipamentos e rolos de papel. Desconto não acumulável com outras campanhas em vigor.
> APOIO TECNOLÓGICO
Com a subscrição do serviço FACTIS ProActive, oferta de Auditoria TI com entrega de relatório detalhado
incluindo a documentação da situação atual e recomendação de melhorias (valor de mercado entre 500€ e
3.000€ consoante o parque informático da empresa) entre outras vantagens.
Campanha válida para novos Clientes. Não acumulável com outras campanhas ou descontos em vigor.
Avaliação sem custos do estado do parque informático e desconto de 10% na aquisição de qualquer
equipamento informático (inclui o serviço de instalação).
> SEGURANÇA
Oferta de um estudo global de segurança às instalações da Empresa e 10% de desconto em todos os serviços
SECURITAS. Aplicável a novas adesões e não acumulável com outras promoções em vigor.
> FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Oferta de um voucher de 120 euros na inscrição de um curso Inter empresas Cegoc. O voucher pode ser utilizado
numa ação de formação futura. Conheça as condições de utilização desta oferta junto da Cegoc.
Desconto de 20% em todos os processos de Recrutamento e Seleção e de 3% em todos os processos de Trabalho
Temporário.
Desconto de 15% em ações de formação: Manobradores de máquinas agrícolas, ﬂorestais, transporte coletivo de
crianças, segurança em trabalhos em altura, entre outras.
Acesso a publicações e conteúdos formativos sobre processos de internacionalização e apoio à exportação.

Contacte já o seu Gestor ou uma Sucursal e conheça
todas as vantagens Cliente Aplauso 2018.
Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente
Aplauso e as Empresas Parceiras.

707 504 504

Atendimento personalizado 24h disponível nos dias úteis
das 8h00 às 02h00 e nos dias não úteis das 10h00 às 24h00,
hora de Portugal Continental. Custo máximo: 0,10€ por
minuto na rede ﬁxa e 0,25€ na rede móvel. Acresce IVA.

www.millenniumbcp.pt

