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APP news

A app acredita na nova geração de jovens
empresários e profissionais do setor da
piscina que sairá das novas eleições em
novembro próximo
É já em novembro próximo que se realizam as eleições para
os novos Corpos Sociais da Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas, Instalações Desportivas e Lazer (APP)
e que se propõem iniciar um novo ciclo de trabalho dentro
da Associação a nível nacional e internacional, acompanhando as necessidades e exigências do mercado e os desejos
dos empresários e dos profissionais do setor.

Ao fazê-lo, estarão a contribuir para a sustentabilidade do
setor e para qualidade dos empresários e profissionais das
Piscinas a bem da saúde pública.
José Tavares dos Santos - presidente

Será, seguramente, uma equipa formada por uma nova
geração e geração nova de profissionais que pretendem aplicar na Associação os métodos mais modernos do marketing, do relacionamento interpessoal, do diálogo e dinâmica
empresarial, procurando estar mais próximos dos associados através das plataformas digitais e de outras abordagens
mais consentâneas com as suas experiências e vivências
empresariais num mundo novo em constante mutação e
renovação quase diária.
Acreditamos que com coragem, determinação, competência
e amor à APP irão contribuir para a concretização dos projetos em curso e dos seus próprios projetos, aumentado o
quadro social com benefício para todos os associados e para
os profissionais do setor independentemente da sua área
específica de trabalho.

Concurso de fotografia
de piscinas APP 2019
Informamos que as fotografias a concurso deverão ser enviadas para o
e-mail da APP apppiscinas@gmail.com com conhecimento para jstsantos8@gmail.com até ao dia 30 de outubro de 2019.
É uma satisfação para os sócios da APP poderem mostrar aos seus colegas
nacionais e europeus a excelente qualidade das piscinas que construíram
ou que mantêm. Vamos apostar na dignificação da qualidade do setor através das fotografias apresentadas neste concurso.

