
Tendo lidado com diversos tipos de empresas (organizações governamentais e não governamentais) 
em diferentes áreas e países, Alfred Jansen está agora a oferecer os seus serviços de comunicações 
e linguísticas a empresas ambiciosas e orientadas para a qualidade em Portugal.

Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, comunicação não é apenas comunicar. É tudo uma 
questão de fazer conexões lucrativas.

Alfred Jansen oferece tudo o que as empresas precisam para a comunicação do dia-a-dia: conteúdo 
escrito para sites, brochuras ou apresentações, design gráfico, fotografia e organização de eventos. 
Os seus serviços vão-lhe dar muito mais do que isso, eles concentram-se em projetos internacionais, 
diferentes culturas e idiomas. O seu foco está em conectar.

Se não compreender em absoluto a linguagem e o tom da sua comunicação, não poderá competir 
com sucesso noutros países europeus.

Experiência em uma ampla gama de áreas: automotivo, transporte, logística, TIC, GDPR / 
Privacidade, turismo, moda, saúde e inclusão social. Além dos serviços de comunicação (conteúdo 
e produção de média), a Alfred Jansen oferece treinamentos, eventos e apresentações com 
abordagem internacional.

Foco:
• Empresas e organizações multinacionais com atuação internacional em Portugal.
• Empresas portuguesas com clientes internacionais, como turismo, restaurantes / bares, 

transporte pessoal, logística, ICT.
• Empresas portuguesas com atividades (ou ambições) no estrangeiro.
• Start-ups, investidores, governos e agências de comunicação e marketing em busca de 

conexões multilíngues / multiculturais.
• Qualquer empresa que busque qualidade na comunicação.

Um orçamento inicial baixo não deve ser um obstáculo para o crescimento do seu negócio, 
especialmente nestes tempos de crise! Solicite tarifas especiais por hora ou por projeto.

Contato
Você encontrará mais informações em alfred-jansen.com. Contate Alfred via e-mail 
(alfred@alfred-jansen.com), através das redes sociais ou ligue +351 936 814 043 (fala inglês). 
Será ótimo ouvir de você!
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