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Lisboa,
Maio de 2007
Directora de novos negócios da Manchete, Vanessa Osório de 31 anos acaba
de assumir a coordenação do projecto NetPress PR Measurement (PRM), um
software específico destinado ao segmento de mercado das Agências de
Relações Públicas para avaliarem o retorno das suas acções de
comunicação.
Com sete anos de experiência na área da comunicação e em agências de
Relações Públicas – transitou da Unimagem para a Manchete, onde exercia
o cargo de directora de comunicação responsável pela gestão de clientes
como a Administração do Porto de Sines, Brisa, Deloitte, Ray Human
Capital, entre outras.
Formada em Comunicação Empresarial pelo ISCEM, no seu percurso
profissional constam anteriormente a passagem pela Desafios Sem Limites,
como Gestora de Projectos de Patrocínio da Heineken, Projecto Dancefloor,
Federação Portuguesa de Ginástica, Festival Cosmopolis e pela Brisa na
Direcção de Marketing e Relações com os Investidores e ainda pela
Fundação Calouste Gulbenkian na Comunicação e Relações Públicas no
Serviço de Música.
Notas à Redacção:
Sobre a Manchete:
A Manchete é a maior empresa nacional de gestão de informação de fontes secundárias
(media, internet, blogs, newsgroups, relatórios e press releases). Dividindo a sua
actividade em três grandes áreas Research, Content Analysis e Information
Management a Manchete conta actualmente com mais de 150 clientes nas mais
variadas áreas de actividade, são disso exemplo a SAP, Deloitte, Microsoft, IBM, Pfizer,
Somague, Mota-Engil, Ministério da Administração Interna ou Presidência do Conselho
de Ministros. Com o primeiro sistema de "Information Management", - MyNetpress - a
funcionar em Portugal, a Manchete tem como principais factores de sucesso a aposta
na qualidade dos serviços prestados, o acompanhamento personalizado dos clientes e
um contínuo investimento na área da inovação, nomeadamente na Internet.
Para mais informações consulte www.manchete.pt
Sobre a Novabase:
A Novabase (Reuters: NBA.IN; Bloomberg: NBA PL) é um dos principais enablers da
nova economia e uma das maiores empresas do mercado das Tecnologias de
Informação (TI) em Portugal.
Com mais de 800 colaboradores, tem demonstrado ao longo dos anos capacidade de
inovação e um crescimento sustentado de 45% ao ano nos últimos 9 anos.
A sua actividade está estruturada em cinco grandes divisões de negócio: Novabase eConsulting (integração de sistemas), Novabase ASP (vocacionada para as necessidades
de TIs das PME's), Novabase e-Talents (actuando nas áreas de recrutamento, selecção
e outsourcing), Novabase Televisão Interactiva (produtos e soluções para TV
interactiva) e Novabase Capital (investidor em empresas com elevadas sinergias com
outros negócios da Novabase). Mais informações Novabase em www.novabase.pt

