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Starfoods lança Aplicação para Iphone e Android
A aplicação é pioneira em Portugal na área da Restauração
e foi concebida para as suas insígnias
Companhia das Sandes e Loja das Sopas.

A Starfoods, proprietária das insígnias Companhia das Sandes e Loja das Sopas, com uma rede total de
113 lojas das quais 80 próprias e 33 franchisadas, lançou uma aplicação gratuita para smartphones com
várias funcionalidades para os seus utilizadores.
As funcionalidades da aplicação permitem:
- Consultar os pontos acumulados e disponíveis no cartão Starfoods (cartão transversal a todas as
insígnias) ou Companhia das Sandes
- Consultar os vales disponíveis, gerados pela utilização do cartão cliente Starfoods, ou Companhia das
Sandes, para utilização na compra de produtos nas lojas aderentes das insígnias Companhia das Sandes,
Loja das Sopas, Eggland e Fresc Co.
- Consultar o histórico de transacções efectuadas com os cartões.
- Receber cupões, alertas para promoções ou vales de descontos
- Conhecer quais os menus, produtos e preços das marcas Companhia das Sandes e Loja das Sopas.
- Saber por geolocalização quais as lojas da rede Starfoods mais próximas bem como os seus contactos,
horários de funcionamento e direcções.

- Estar a par das últimas notícias e novidades da Starfoods.
A aplicação está já preparada para a utilização do próprio smartphone como cartão cliente, através da
geração de um QR-Code, lido pelo scanner das lojas, aumentando assim a comodidade para os clientes,
que deixam de necessitar de transportar e exibir o cartão cliente em suporte de plástico com leitura por
banda magnética. Encontrando-se actualmente em fase de implementação no hardware das lojas, esta
funcionalidade estará disponível muito em breve.
A aplicação, da autoria da Starfoods, é gerida internamente, e foi desenvolvida pela Bliss Applications para
as plataformas iOS (Apple iPhone e iPod Touch e IPad) e Android (Google), estando disponível na Apple
Store e no Android Market.
"A crescente popularidade dos smartphones em detrimento dos actuais telemóveis, é indiscutível. As suas
funcionalidades de pesquisa local por geolocalização, o aumento exponencial de utilização das redes
sociais através destes terminais, a possibilidade de interligação via internet com a nossa plataforma de
cartão de Cliente, e a possibilidade de desmaterialização do mesmo cartão através da criação de um QRcode, aumentando a comodidade dos nosso clientes, foram factores decisivos na nossa decisão de
investimento” afirma Vasco Oliveira, CEO da Starfoods.

Star Foods SA
A primeira loja de insígnia Companhia das Sandes abriu ao público em 1993, destacando-se
imediatamente pela qualidade que ofereceu aos seus clientes, cresceu sempre a um ritmo acelerado, e
conta hoje com 58 lojas.
O conceito Loja das Sopas nasceu em 1997, com uma clara aposta numa alimentação saudável e
equilibrada, e o seu sucesso traduziu-se na abertura de lojas próprias e em regime de franchising a partir
de 2001, contando hoje com 15 lojas próprias e 34 em regime de franchising.
Em Maio de 2010 a Companhia das Sandes SA adquiriu a Sopas e Companhia SA, detentora da marca
“Loja das Sopas” e do Master franchising da marca “Fresc Co”para Portugal.
Em Agosto de 2010, a Companhia das Sandes SA incorporou por fusão a Sopas e Companhia SA, que
nessa mesma data alterou a sua denominação social para Star Foods SA.
A Star Foods SA é actualmente detida pela Explorer Investments.
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