Comunicado de imprensa
GrupoPIE lança app para reservas de sombras e refeições nas praias
O WinRest © Booking vem trazer uma nova experiência ao consumidor que
deseja gozar as suas férias com comodidade
Lisboa, 16 de agosto de 2017 - O GrupoPIE, empresa
tecnológica nacional líder no desenvolvimento de
software para o ponto de venda, anuncia o lançamento
do WinRest© Booking, uma app que permite alugar
com antecedência espreguiçadeiras, camas e sombras
nas praias portuguesas, bem como efetuar pedidos e
reservas de refeições.
Esta app, disponível gratuitamente para utilizadores de
smartphones Android e iOS, permite a pesquisa de
concessões de praia, a consulta do mapa de localização
e de reviews de clientes. Garante o melhor lugar na
praia, através de uma reserva online e antecipada que
pode ser partilhada com amigos.
O WinRest© Booking oferece ainda uma forma simples e rápida de evitar filas na hora das refeições.
Com funcionalidades de pesquisa de pratos do dia e de restaurantes por localização, shoppings ou
praias, permite escolher, pedir e pagar remotamente refeições para consumir no local, para delivery
(entrega ao domicílio) ou take away. O utilizador recebe, em qualquer uma das situações, uma
notificação via smartphone a indicar que o seu pedido está pronto.
“O WinRest Booking vem complementar o nosso portfólio de produtos, que constituem uma solução
global para o ponto de venda”, refere Fernando Freitas, CEO do GrupoPIE. “Pretendemos
disponibilizar ao empresário do sector da restauração e de concessões de praia uma oferta
tecnológica orientada para ligar o seu negócio às necessidades atuais do consumidor.”, conclui.
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Esta app para restauração foi desenvolvida pela LKM, empresa do GrupoPIE especializada na
implementação de sistemas de fidelização de clientes, e pode ser integrada com as linhas de
software de faturação WinRest© e PRIMUM© Based, presente em mais de 30.000 pontos de venda.
Para mais informações e download do WinRest© Booking: www.winrestbooking.com.
Sobre o GrupoPIE
Fundado em 1991, o GrupoPIE é líder de mercado e líder tecnológico no desenvolvimento de
soluções de gestão e controlo, orientadas para o mercado de ponto de venda. Ao longo do seu
percurso, manteve uma postura visionária, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras
focadas nas necessidades reais do mercado. Atualmente, conta com mais de 31.000 clientes, tendo
no seu portfólio tecnologia de ponta que oferece uma solução global para o ponto de venda tal
como o WinRest©, PRIMUM©, PingWin©, PingWin MBA©, Linkya© e WinRest Booking©.
Com mais de 150 colaboradores, está presente em três continentes com projetos em curso na PIE
Angola, PIE Brasil, PIE Ibérica e PIE Latino América.
Visite-nos em www.grupopie.com ou www.facebook.com/GRUP0PIE.
Sobre a LKM
A LKM - Loyalty Knowledge & Marketing é uma empresa portuguesa formada em 2004 e que se
tornou líder no seu setor. Atua na implementação de sistemas de fidelização e na gestão da relação
com o cliente, maximizando os resultados do negócio. Entre os seus projetos de referência
destacamos a plataforma de gestão de pontos dos parceiros do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting
Clube de Portugal, bem como o desenvolvimento de apps para marcas de relevo no mercado do fast
food como Portugália, Joshua's Shoarma Grill, Burguer Ranch, entre outras.
Para mais informações: www.lkm.pt.
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Para mais informações, contacte o departamento de Marketing e Comunicação do GrupoPIE, pelo
telefone +351 252 290 600 ou email marketing@grupopie.com.
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