
ENTREVISTA

JORGE FILIPE
DRH AUCHAN RETAIL PORTUGAL

ENTREVISTAS

MAJOR-GENERAL 
ANTÓNIO TEMPORÃO
TENENTE-CORONEL 

NUNO QUIRINO MARTINS 
FORÇA AÉREA PORTUGUESA

NOVA LEI DO 
TELETRABALHO

ENTREVISTA

JOÃO CARVALHO
CEO GFOUNDRY

138
JANEIRO FEVEREIRO 2022
3,95€  PORTUGAL (CONT.) 

www.iirh.pt

DIGITALIZAR 
                 PARAACELERAR

RH & NEGÓCIOS

COMO A TECNOLOGIA PODE TORNAR MAIS ÁGIL A GESTÃO DOS 
RECURSOS HUMANOS. CONHEÇA AS ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS 
PORTUGUESAS E GARANTA UMA MELHOR EMPLOYEE EXPERIÊNCE.



U ma plataforma única no mercado, que melhora não 
só a employee experience, mas também simplifica 
a gestão de RH: esta é a aposta da Vip District e do 
seu portal do colaborador, com vários produtos à 
escolha, que permite integrar outros parceiros. É a 

solução ideal para agrupar os benefícios, canais de comunica-
ção e serviços sob o mesmo “teto”, de uma forma organizada, 
a partir de telemóvel, app ou computador.

A Vip District desenvolve soluções digitais para apoiar a 
estratégia de employer branding e employee engagement de 
mais de 500 empresas em Portugal, Espanha e Itália, de di-
ferentes dimensões e setores, como Teleperformance, Nestlé, 
Sporting e agências criativas BBDO, DDB e TBWA. Mais de 6 mi-
lhões de pessoas utilizam as plataformas da Vip District.

A implementação da plataforma é sinónimo de facilidade, 
rapidez e autonomia de gestão: uma solução “chave na mão” 
a custos acessíveis.

A solução para motivar, unir e 
premiar os seus colaboradores

V I P  D I S T R I C T

43Fornecedor do Mês

   Telefone: 933942012
   Site: vipdistrict.com
   Soluções de RH: Portal e app do 
colaborador, modular e multiproduto

CONHEÇA ALGUMAS DAS SOLUÇÕES:
   Portais de descontos: expanda e 
diversifique o pack de benefícios 
com descontos em +300 marcas de 
prestígio;

   Rede social corporativa: faça a 
gestão de eventos, concursos e a 
comunicação interna de forma sim-
ples e dinâmica;

   Reconhecimento: incentive os seus 
colaboradores a dar pontos aos cole-
gas, conforme os critérios que definir: 
colaboração, comportamentos alinha-
dos com a cultura corporativa, etc;

   Incentivos gamificados: potencie 
a experiência do seu colaborador, 
premiando-o com pontos quando 
este atinge objetivos, contribui com 
ideias ou para lhe dar as boas-vindas, 
no aniversário, etc;

   Presentes para momentos espe-
ciais: dê presentes a colaborado-
res e parceiros com uma simpli-
cidade nunca vista. Esta solução 
“chave na mão” encarrega-se de 
tudo, do início ao fim;

   Carpooling: promova a economia 
colaborativa, otimize o estaciona-
mento e cuide do ambiente com 
uma plataforma para a partilha de 
viagens entre colaboradores;

   Total salary: apresente de forma 
detalhada e transparente as rubri-
cas que compõem o ordenado do 
seu colaborador;

   Classificados/anúncios: ofereça 
um espaço de confiança e intera-
ção para a compra e venda, troca 
de produtos e serviços.


