Nestlé Purina promove Webinar

“Impacto da pandemia nos Centros de
Atendimento Médico-Veterinário: e agora?”
Quinta-Feira | 14 de maio | 19h00
Linda-a-Velha 12 de maio de 2020 – No contexto atual de crise económica provocada
pela pandemia de Covid-19 e no início do regresso à nova normalidade, a Nestlé
Purina promove dia 14 de maio, quinta-feira, às 19h00m o WEBINAR Purina
subordinado ao tema “Impacto da pandemia nos Centros de Atendimento Médico Veterinário: e agora?”, bastando para isso registar-se gratuitamente aqui .

Os oradores convidados são Dilen Ratanji e Ana Amaral, consultores da VetBizz
Consulting, primeira empresa em Portugal a prestar serviços de consultoria de Gestão
Estratégica em exclusivo a Centros de Atendimento Médico-Veterinários (CAMV), e
terá a moderação de Carolina Bartolomeu, médica veterinária e Vet Channel Manager
da Nestlé Purina.
Segundo Carolina Bartolomeu, “o objetivo deste seminário será a partilha de
informação para que os médicos veterinários possam melhor adaptar-se à nova
realidade e garantir o sucesso dos seus CAMV. Neste evento os participantes irão ter
visibilidade sobre o contexto socioeconómico, os principais indicadores de
desempenho dos CAMV em 2020, as novas tendências e as boas práticas
implementadas no setor durante o período de estado de emergência bem como as
atividades que poderão fazer a diferença no período pós Covid”.

Sobre Nestlé Purina
A PURINA acredita que os animais e as pessoas estão melhores juntos e assume o compromisso de
ajudar os animais a viver uma vida mais longa, saudável e feliz proporcionando-lhes os melhores
cuidados. Há 125 que a PURINA é pioneira no desenvolvimento de inovações nutricionais e de acordo
com os mais elevados standards de qualidade e segurança. Contribui assim para melhorar
significativamente a saúde e bem-estar dos animais de companhia.
A paixão da PURINA pelos animais vai para além dos avanços nutricionais e, em 2016, a PURINA PetCare
Europa lançou os 10 compromissos PURINA na Sociedade de forma a fazer a diferença na vida dos
animais e das pessoas que os amam, incluindo a promoção da adoção de animais, a presença de animais
no local de trabalho e a criação de programadas para reduzir o risco da obesidade.
O portfólio PURINA inclui marcas como PURINA PRO PLAN, PURINA ONE, GOURMET, FELIX, BEYOND,
FRISKIES, DENTALIFE e DOG CHOW.
A NESTLÉ PURINA, fabricante mundial de produtos para animais de estimação, faz parte da Nestlé S.A.,
com sede na Suíça, líder global em nutrição, saúde e bem-estar.
Sobre o Purina Institute (www.purinainstitute.com):
A voz global da ciência Purina e dos seus mais de 500 cientistas e especialistas em cuidado animal, o
Purina Institute é responsável pela partilha das mais recentes inovações científicas na área a nutrição
dos animais de companhia, com o objetivo de trazer o tema da importância da nutrição na saúde dos
animais de companhia.
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