MO PRESENTE NO FÓRUM DE INOVAÇÃO DAS
EMPRESAS SONAE
A MO esteve presente no FINOV - Fórum de Inovação das Empresas Sonae, que reuniu
cerca de 900 pessoas que discutiram o papel da inovação no crescimento económico e
no desenvolvimento das empresas e organizações. A MO esteve presente no FINOV
Hub, um espaço dedicado à mostra de soluções inovadoras, onde apresentou a sua
coleção de outono inverno, com fashion advising, num stand que recriou o novo
conceito de loja MO. “My home is yours to enjoy”, foi o claim que convidada os
presentes a entrarem na loja MO e conhecerem a sua coleção.
O FINOV’13 realizou-se na Alfândega do Porto, e reuniu especialistas nacionais e
internacionais, entre os quais Dan Ariely, professor de Psicologia e Economia
Comportamental da Duke University, fundador do fundador do “The Center for
Advanced Hindsight” no MIT e um dos mais irreverentes economistas comportamentais
da atualidade, com vários livros publicados, entre os quais “Previsivelmente
Irracional”.
Sob o tema “Igniting the Future”, o encontro reuniu parceiros de negócio,
representantes de universidades e grupos de investigação, convidados institucionais e
colaboradores de todas as áreas de negócio da Empresas Sonae, que contribuíram
para um maior debate e troca de ideias. Os especialistas debateram o papel da
inovação no crescimento económico e no desenvolvimento das empresas e
organizações,
Luís Reis, presidente do Fórum de Inovação das Empresas Sonae, realça: “A presença
da MO no FINOV’13 demonstra a nossa capacidade de desenvolver, em Portugal e nos
mais de 60 países onde estamos presentes, soluções que criam vantagens competitivas
e colocam as Empresas Sonae como referências nos seus setores a nível nacional e
internacional. A inovação é algo que hoje já está enraizado nos colaboradores das
Empresas Sonae e que permite a criação de vantagens competitivas a longo prazo,
contribuindo para um reforço das posições de mercado nos vários negócios e setores.”

