Ementas Digitais: Mindshaker
apresenta solução para visualização
no smartphone
●
●

O Emenuk QR é uma solução de ementas digitais que ganha especial relevância
face às regras impostas pelo governo para combater a pandemia
Com recurso a QR Code, a solução Emenuk QR permite aos clientes dos
estabelecimentos de restauração e bebidas consultarem a ementa no telemóvel.
Mais informações em: https://emenuk.pt/produtos/emenuk-qr.html

Costa de Caparica, Maio de 2020 - O Governo instituiu a situação de calamidade pública, um
nível abaixo do estado de emergência. Em causa está o desconfinamento gradual da
população, que visa a recuperação de vários sectores importantes para a economia
portuguesa.
Ainda é cedo para perceber o verdadeiro impacto que estas medidas trarão aos negócios, em
particular os estabelecimentos de restauração e bebidas, mas já se entende que o regresso
destes espaços só poderá ocorrer sob a implementação de rígidas medidas de segurança e
higiene, incluindo limitação no número de lugares e obrigatoriedade de distanciamento social.
Os clientes terão de desinfectar as mãos à entrada do restaurante e, possivelmente, medir a
temperatura corporal. A consulta das ementas também deve ser feita com recurso a tablets
ou através de apps.
SOBRE O EMENUK QR
O Emenuk QR é uma solução multi-idioma de consulta de ementas digitais com recurso a QR
Code. O acesso à ementa requer apenas que o telemóvel tenha câmara e a funcionalidade de
leitura de QR Codes (caso esta função não seja nativa no dispositivo, é possível descarregar
gratuitamente diversas aplicações para leitura de QR Codes).
O Emenu QR é composto por dois QR Codes:
●

QR CODE 1: dá acesso à ementa digital

●

QR CODE 2: dá acesso à rede WIFI do estabelecimento

A leitura do QR Code de acesso à rede Wi-Fi não requer que sejam fornecidos dados de
acesso ao consumidor.
Além de recorrer ao telemóvel dos clientes, libertando assim os estabelecimentos da
necessidade de investimentos significativos em equipamentos para exibição da ementa digital,
o Emenuk QR também minimiza o contacto físico entre consumidor e staff, salvaguardando a
segurança de ambos.
Os estabelecimentos que adoptam a solução Emenuk QR também têm acesso a dados
estatísticos.
COMO USAR O EMENUK QR?
1. Apontar a câmara do telemóvel ao QR Code
2. Seleccionar a opção pretendida:
QR CODE 1 - menu digital
QR CODE 2 - acesso à rede WIFI

Para mais informações, contacte a Mindshaker através do e-mail
hello@mind-shaker.com ou através da nossa página de Facebook.
Sobre o Emenuk QR: h
 ttps://emenuk.pt/produtos/emenuk-qr.html
Consulte também: https://portfolio.mind-shaker.com/ (portefólio)
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Sobre o Emenuk QR: S
 olução de visualização de ementas digitais no smartphone. https://emenuk.pt/produtos/emenuk-qr.html
Sobre o Emenuk Deluxe: S
 olução de visualização de ementas digitais para tablets. https://emenuk.pt/produtos/emenuk-deluxe.html

Sobre a Mindshaker: Criatividade digital para Cultura e Negócios. www.mind-shaker.com

