ID: 84411440

16-01-2020

irW

Meio: Imprensa

Pág: 2

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 7,40 x 27,70 cm²

Âmbito: Sociedade

Corte: 1 de 1

Humberto
Simões
Diretor

Obrigado!
Somos a melhor Revista Social de Portugal.
Não sou eu que o digo, pois seria sempre muito, muito suspeito, mas foram os consumidores
que escolheram. Satisfação pela experimentação, relação preço-qualidade, intenção de
compra e recomendação, confiança na marca
e inovação. A NOVA GENTE foi avaliada e testada nestes cinco pontos, o que valeu à nossa
revista o Prémio 5 Estrelas para a melhor Revista Social do País. Este sistema de avaliação
mede o grau de satisfação que os produtos,
serviços e marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as principais variáveis que influenciam a decisão de
compra dos consumidores.
Sempre me imaginei num palco, com um prémio nas mãos e, quase sem fôlego, dizer aos
presentes: "Não estava nada ò espera disto".
Mas, honestamente - e sem falsas modéstias
-, claro que esperava isto. E nem se trata de
estar apenas convicto de que a nossa revista é
mesmo a melhor. Por exemplo, no nosso segmento, todos os números em 2019 dizem que
vendemos o dobro e o triplo da concorrência.
E esses dados são indesmentíveis.
Claro que estamos orgulhosos com este triunfo
numa categoria que envolve revistas de Sociedade, de Televisão e Femininas, ou seja, todas
as publicações denominadas cor-de-rosa. Foi o
culminar de um ano em que a NOVA GENTE
reforçou a liderança no seu segmento e que
mostrou continuar a reunir a preferência da
grande maioria dos leitores. Acreditem que
cada elemento desta equipa faria um produto
diferente. Mas cada vez que reunimos, falamos, pensamos ou discutimos o que será
melhor para a revista, é sempre a pensar nos
leitores. É por si que lutamos semana após
semana, para que nunca tenha motivos de
desilusão.
Cada vez mais os nossos leitores manifestam-se, interagem, mostram a cara. Muitos acabam por mostrar toda a amizade. Entram
nesta família que tem 43 anos e dá pelo nome
de NOVA GENTE. O nosso compromisso é continuar a fazer um trabalho sério e de qualidade, de maneira a que em 2020 consigamos
manter o trilho do sucesso... e dos prémios.
Obrigado a todos!

