Lisboa, 29 de outubro de 2018

Filipe Santiago na Direção da Ireland Portugal
Business Network
Associação tem como missão desenvolver as relações económicas
Filipe Santiago, Managing Partner da BlueShift, acaba de integrar a Direção da Ireland
Portugal Business Network, associação sem fins lucrativos, criada em 2007, com a
missão de promover as relações económicas entre a Irlanda e Portugal.
Desenvolvida sob o alto patrocínio da Embaixadora da Irlanda em Portugal, Orla Tunney,
a Ireland Portugal Business Network é apoiada pelo Department of Foreign Affairs and
Trade daquele país, a agência governamental cujo objetivo é promover no estrangeiro
os valores, interesses e bem-estar económico da população irlandesa. Esta entidade
trabalha, ainda, em parceria com algumas das principais agências estatais e empresarias
irlandesas, em áreas como o comércio e turismo, e, em Portugal, com o AICEP Portugal
Global.
Segundo Tony Boyle, chairman da Ireland Portugal Business Network, “o turismo é uma
das áreas que identificamos como tendo maior potencial para desenvolvimento de
negócios entre os dois países. Acreditamos que o conhecimento profundo da indústria
e a cultura disruptiva de inovação que caracterizam a BlueShift serão ativos valiosos para
o cumprimento da nossa missão”.

Sobre a BlueShift – Achievers Make the Change
A BlueShift – Achievers Make the Change posiciona-se no mercado como uma solução completa e
integrada para investidores e operadores do setor. Organizada por “Achievement Centers”, liderados por
especialistas com elevada experiência e competência em cada área do negócio, como Operations, Revenue
Management, Sales Management, Marketing ou Finance and Control, num total de doze unidades
especializadas, o portfólio de serviços da BlueShift abrange a gestão de hotéis e restaurantes, de forma
integrada ou parcial, e a consultoria em todas as fases do ciclo de investimento, desde o desenvolvimento
do conceito e estudo de viabilidade até à otimização comercial, operacional ou de áreas de suporte.

www.blueshiftportugal.com

About Ireland Portugal Business Network
For more information about the IPBN, please visit www.ireland-portugal.com or contact
Arnold.delville@ireland-portugal.com or call (+351) 969 196 055
The IPBN is supported by the Department of Foreign Affairs and Trade of Ireland under the ESP Grant
programme.

