




BENEFÍCIOS
PROMOÇÕES E PARCERIAS PARA RESTAURAÇÃO



O WinRest 360 é um projeto tecnológico ímpar que integra e automatiza toda a cadeia de valor do 
negócio da restauração.

A utilização integrada de 6 soluções únicas e inovadoras não o vão deixar errar e vai poder fazer 
tudo aquilo com que sempre sonhou.

INTEGRA E AUTOMATIZA TODOS 
OS PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR

CADEIA DE VALOR
DO PONTO DE VENDA



CONTROLO DO DINHEIRO
Elimine o movimento de dinheiro no seu restaurante, de forma a 
garantir maior controlo e segurança.

GESTÃO DE COMPRAS
Evite ter o dinheiro parado em stocks e compre ao melhor preço 
sem sair do seu estabelecimento.

FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES
Garanta que os seus clientes voltam mais vezes ao seu restauran-
te com um cartão de cliente digital e campanhas direcionadas.

CONQUISTA DE NOVOS CLIENTES
Marque presença numa aplicação móvel que lhe permite receber 
reservas e pedidos de atuais e potenciais clientes.

ANÁLISE DA RENTABILIDADE
Saiba, na hora e em qualquer lugar, se está a ganhar ou a perder 
dinheiro, onde e porquê, a partir do seu dispositivo móvel.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
CONHECIMENTO E PREVISÃO DO CONSUMO
Tenha acesso diário a dados sobre o consumo dos seus produtos    
e saiba como o mercado se vai comportar na próxima semana.



O GrupoPIE estabeleceu parcerias para que, ao adquirir a solução WinRest 360,     
obtenha diversos benefícios, tais como: descontos reais que pode usar na aqui-
sição de vários produtos, serviços e formação necessários ao negócio da restau-
ração, entre outros.

Neste livro, pode saber tudo o que tem ao seu dispor, bem como a forma de acesso 
a cada um dos benefícios oferecidos.

Estes benefícios estão permanentemente a ser incrementados e atualizados, sendo 
possível consultá-los no botão Ponto de Venda no seu POS.

Para saber mais, leia o QR Code ou visite o site www.winrest360.com

PROMOÇÕES E PARCERIAS PARA RESTAURAÇÃO



O MB WAY é a app portuguesa que lhe 
permite fazer transferências instantâneas, 

compras online e físicas, gerar cartões 
virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro 

através do smartphone ou tablet.

Ganhe até 500 €
Para o restaurante que ocupar o topo do ranking de 

utilização MB WAY nos seus pagamentos eletrónicos temos 
prémios a atribuir: 500€ ao 1º lugar; 400€ ao 2º lugar; 
300€ ao 3º lugar; 200€ aos 4º lugar; 100€ ao 5º lugar.

Ganhe 
até 500 €

Todos os meses, ganhe até 500€ se for um dos restaurantes 
com maior percentagem de utilização do MB WAY nos seus 

pagamentos eletrónicos!
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COMO É QUE OS SEUS CLIENTES PODEM 
PAGAR COM O TELEMÓVEL?

MUITO SIMPLES:

QUE VANTAGENS TEM EM ACEITAR 
PAGAMENTOS COM O MB WAY

MB WAY

Deixa de ser necessário usar um cartão bancário, ou 
de levar a carteira. O telefone está sempre à mão e 
passa a servir também para pagar.

1.

Agilidade no processo de compra (a leitura do QR é 
feita em milissegundos, sem necessidade de focar).

2.

Inovação na forma de pagar.3.

Fidelização a uma app com vantagens (descontos em 
parceiros, ofertas e prémios imediatos por utilização).

4.

Insira o valor que o 
cliente tem a pagar 
no terminal e clique 

na tecla verde.

Irá aparecer-lhe 
um QR CODE no 
visor do terminal 
de pagamento.

O cliente deverá abrir 
a app MB WAY, clicar 
em “PAGAR COM MB 

WAY” e ler o QR CODE.

O cliente confirma a 
compra com o PIN 

MB WAY, se a compra 
for superior a 20€.



Oferta de 
40€ ou 10% 

numa certificação energética*

Oferta de 
40€ ou 10%  

numa certificação energética*

*Desconto de 40€ sobre o PVP (com IVA) para negócios com uma área 
inferior a 250 m2 e 10% de desconto sobre o PVP (com IVA) para negócios 

com uma área superior a 250m2.

A EDP Comercial é a empresa do Grupo EDP que atua 
no mercado livre de energia em Portugal. Disponibiliza 
soluções de energia, gás natural e serviços inovadores.

*Desconto de 40€ sobre o PVP (com IVA) para negócios com uma área 

inferior a 250 m2 e 10% de desconto sobre o PVP (com IVA) para negócios 

com uma área superior a 250m2.
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Adesão exclusiva através da linha 
de atendimento 808 53 53 53. 

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Adesão exclusiva através da linha 
de atendimento 808 53 53 53. 

EDP

www.winrest360.com



O GrupoPIE é a empresa líder no mer-
cado de software para o ponto de venda 

(restauração e retalho) em Portugal.

30% 
Desconto

Na mensalidade da solução WinRest 360.

30%
Desconto
Na mensalidade da solução WinRest 360.
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VALIDADE: Até 31/12/2018 



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

O desconto é automaticamente aplicado 
na ativação do WinRest 360.

VALIDADE: Até 31/12/2018 

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

O desconto é automaticamente aplicado 
na ativação do WinRest 360.

GRUPOPIE

www.winrest360.com



Oferta de 180€
Na subscrição de uma licença de 12 meses para consulta livre 

do relatório estrutural, que permite o acesso a todas as entidades 
disponíveis online na base de dados da Informa D&B.

Oferta 
de 180€

Na subscrição de uma licença de 12 meses para consulta livre 
do relatório estrutural, que permite o acesso a todas as enti-
dades disponíveis online na base de dados da Informa D&B.

A Informa D&B lidera, em Portugal e Espanha, a oferta de 
informação e conhecimento, sobre o tecido empresarial. 
A atuar em Portugal há mais de 110 anos, acompanhámos 
a evolução do país e a forma de fazer negócios, desenvol-
vendo ferramentas e análises tão inovadoras quanto tec-
nologicamente avançadas. Continuamos a proporcionar ao 
mercado informação relevante e de confiança, para funda-
mentação das decisões de negócio nas empresas.
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VALIDADE: Até 31/12/2018 



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a Informa D&B para o número de 
telefone (226 057 700) ou através do email 

informa@informadb.pt.

VALIDADE: Até 31/12/2018 

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a Informa D&B para o número de 
telefone (226 057 700) ou através do email 

informa@informadb.pt.

INFORMA DB

www.winrest360.com



33% Desconto
33% de desconto na TSC Multibanco: 0,6%. Este benefício 

é válido para novos clientes de TPA Millennium.
33% de desconto na TSC Multibanco: 0,6%. Este benefício 

é válido para novos clientes de TPA Millennium.

Com cerca de 2,3 milhões de Clientes, o Millennium bcp 
tem sido, desde a sua fundação, sinónimo de inovação, 
dinamismo e solidez financeira, mantendo estes vetores 
como pilares estratégicos que contribuem para a máxima 
eficiência da plataforma e constituem um elemento de 
diferenciação chave face à concorrência. 33%

Desconto
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VALIDADE: Até 31/12/2018 



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Para poder usufruir desta oferta é necessária 
a entrega deste destacável na sucursal.

VALIDADE: Até 31/12/2018 

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Para poder usufruir desta oferta é necessária 
a entrega deste destacável na sucursal.

MILLENNIUM BCP

www.winrest360.com



Oferta de €194,88
Plafond adicional de 2GB de Internet Móvel em todos os cartões 
de telemóvel do pacote na adesão ao M4O Restauração, durante 
24 meses. Oferta no valor de €194,88, válida para novas adesões. 

Valores sem IVA.

Oferta de 
€194,88

Plafond adicional de 2GB de Internet Móvel em todos os cartões 
de telemóvel do pacote na adesão ao M4O Restauração, durante 
24 meses. Oferta no valor de €194,88, válida para novas adesões. 

Valores sem IVA.

VALIDADE: Até 31/12/2018 

A PT Empresas dispõe de uma oferta de 
soluções tecnológicas e de telecomunicações 

especialmente pensadas para Pequenas e 
Médias Empresas, bem como para as Grandes 

Empresas e Instituições.
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Para poder usufruir desta oferta é necessária     
a entrega deste destacável no momento de 
adesão ao pacote M4O Restauração. Saiba 
mais através do seu Gestor ou ligue 16 206. 

VALIDADE: Até 31/12/2018 

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Para poder usufruir desta oferta é necessária 
a entrega deste destacável no momento de 
adesão ao pacote M4O Restauração. Saiba 
mais através do seu Gestor ou ligue 16 206. 

PT Empresas

www.winrest360.com



15% a 35%
 Desconto

Na adesão aos seguros Acidentes de Trabalho, 
Multirisco Empresarial e/ou Saúde Empresas. 

Na adesão aos seguros Acidentes de Trabalho, 
Multirisco Empresarial e/ou Saúde Empresas. 

A Tranquilidade é hoje uma marca da Seguradoras Uni-
das, SA, o segundo maior operador de seguros não vida 
em Portugal. Com uma oferta completa e especializada 
para clientes particulares e empresas, tem uma rede de 
distribuição de mais de 2.500 pontos de venda que oferece 
proximidade e qualidade de serviço.

15% a 35%
Desconto
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contacte o seu agente Tranquilidade 
ou ligue para o 707 240 707 / 211 520 310 

(dias úteis das 8h30/20h) ou aceda 
ao site: www.tranquilidadewinrest.pt.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contacte o seu agente Tranquilidade 
ou ligue para o 707 240 707 / 211 520 310 

(dias úteis das 8h30/20h) ou aceda 
ao site: www.tranquilidadewinrest.pt. 

TRANQUILIDADE

www.winrest360.com



50% Desconto
Na aquisição de campanhas publicitárias de correio, e-mail 

e SMS na plataforma em cttads.pt, sem limite de utilizações.
Na aquisição de campanhas publicitárias de correio, e-mail 

e SMS na plataforma em cttads.pt, sem limite de utilizações.

CTT Ads são as soluções de publicidade dos 
CTT - Correios de Portugal que combinam diferentes 

formas de comunicação para fazer chegar as suas cam-
panhas às pessoas certas através de Direct Mail, Drop 

Mail, E-mail, SMS, Sampling e Brindes publicitários.

50%
Desconto

VALIDADE: Até 30/09/2018 
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Desconto aplicável na plataforma em cttads.pt, 
onde deverá aplicar o código de desconto 

1160000201809301050C40629 antes de efetuar 
o pagamento das suas campanhas.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Desconto aplicável na plataforma em cttads.pt, 
onde deverá aplicar o código de desconto 

1160000201809301050C40629 antes de efetuar 
o pagamento das suas campanhas.

CTT
ADS ONLINE

www.winrest360.com

VALIDADE: Até 30/09/2018



Oferta de 12 meses
Oferta de 12 meses de Recibos Online, sem limite de documentos.

Oferta de 12 meses de Recibos Online, 
sem limite de documentos.

Os Recibos Online são uma solução dos 
CTT - Correios de Portugal que permite ao seu estabe-
lecimento passar a emitir, de forma digital, as faturas e 
recibos, que hoje são impressas em papel e se acumu-
lam nas carteiras. O seu estabelecimento reduz custos 

e os seus clientes agradecem.

VALIDADE: Até 31/12/2018 

Oferta de 
12 meses SE
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Ao aderir ao WinRest 360 basta proceder 
à aceitação das condições de utilização 

do serviço. Na plataforma Recibos Online 
(www.recibosonline.pt).

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Ao aderir ao WinRest 360 basta proceder 
à aceitação das condições de utilização 

do serviço. Na plataforma Recibos Online 
(www.recibosonline.pt).

CTT
RECIBOS ONLINE

www.winrest360.com

VALIDADE: Até 31/12/2018



Oferta 2 mensalidades
ou 15% desconto

O desconto aplica-se à aquisição de um pacote de produtos 
e serviços de vídeo vigilância. Para compras com financiamento, 

usufrui da oferta de 2 mensalidades. Para compras a pronto 
pagamento usufrui de 15% de desconto.

O desconto aplica-se à aquisição de um pacote de produtos 
e serviços de vídeo vigilância. Para compras com financiamento, 

usufrui da oferta de 2 mensalidades. Para compras a pronto 
pagamento usufrui de 15% de desconto.

A DECUNIFY é uma empresa integrada de soluções 
de comunicações que se dedica a ajudar os seus 
clientes a melhorarem o desempenho das suas 

empresas com soluções tecnologicamente pioneiras. Oferta 2 mensal.
ou 15% desconto

VALIDADE: 90 dias após ativação do W360
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contacte o seu Agente PIE e apresente este 
destacável no momento da assinatura do 

contrato.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contacte o seu Agente PIE e apresente este 
destacável no momento da assinatura do 

contrato.

DECUNIFY

www.winrest360.com

VALIDADE: 90 dias após ativação do W360



A Esumédica - Prestação de Cuidados Médicos, S.A. iniciou a sua 
atividade em 1994 com o propósito de assegurar a prestação 
de cuidados médicos no âmbito dos acidentes de trabalho e da 
saúde ocupacional. Hoje em dia é uma das empresas de referên-
cia na área da Segurança e Saúde no Trabalho.

SE
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S 10% ou 15%
Desconto

10% ou 15% Desconto
Campanha válida para novos clientes, 10% de desconto para 

empresas até 50 funcionários, 15% de desconto para empresas com mais 
de 50 funcionários. O desconto aplica-se à totalidade dos serviços.

Campanha válida para novos clientes: 10% de desconto 
para empresas até 50 funcionários, 15% de desconto para 

empresas com mais de 50 funcionários. 
O desconto aplica-se à totalidade dos serviços.

Uma empresa do Grupo

Uma empresa do Grupo



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar o número de telefone 213 228 064
ou através de e-mail infogeral@esumedica.pt COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar o número de telefone 213 228 064
ou através de e-mail infogeral@esumedica.pt

ESUMÉDICA
uma empresa do Grupo AdvanceCare

www.winrest360.com

Uma empresa do Grupo



Oferta 
de 100€

50% de desconto no primeiro serviço,
 até ao valor máximo de 100€.

50% de desconto no primeiro serviço,
 até ao valor máximo de 100€.

A Kartel é uma empresa de serviços de trans-
porte e logística a temperaturas controladas. Oferta 

de 100€SE
RV
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S



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a Kartel para o número 
de telefone (223 175 401), indicando 

o número de cliente WinRest.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a Kartel para o número 
de telefone (223 175 401), indicando 

o número de cliente WinRest.

KARTEL

www.winrest360.com



30% Desconto
Na primeira encomenda efetuada em www.printmenu.pt.

Na primeira encomenda efetuada 
em www.printmenu.pt.

A PrintMenu é a única loja de produtos de impressão 
exclusiva para restauração. Personalize, carregue os 
seus designs, desenhe ou contrate um designer 
num segundo e encomende todos os seus materiais 
impressos num processo rápido, simples e seguro. 
 Se planeia expandir o seu negócio para uma cadeia 
de restauração, pode construir uma loja personaliza-
da apenas com os seus produtos personalizados. 

Até lá, utilize a nossa loja geral PrintMenu!

30%
Desconto

powered by

powered by
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Registe-se em www.printmenu.pt 
No momento da compra, indique o seu
código de ativação WinRest 360 na área 
“código promocional” e o desconto de 
30% será automaticamente aplicado.

powered by

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Registe-se em www.printmenu.pt 
No momento da compra, indique o seu 
código de ativação WinRest 360 na área 
“código promocional” e o desconto de 
30% será automaticamente aplicado.

PRINT MENU

www.winrest360.com



Oferta Adesão 
123€ + TSC Reduzida

1. Oferta da adesão à aceitação de pagamentos em cartão na app WinRest Booking, 

no valor de 123€. | 2. Condições especiais e únicas com TSC de 1,40% sobre o valor 

da compra + 0,25€ por transação, para cartões europeus. | 3. Acompanhamento por        

gestores especializados da Equipa Redunicre.

Oferta Adesão
123€+ TSC Reduzida
1. Oferta da adesão à aceitação de pagamentos em cartão na app 
    WinRest Booking, no valor de 123€.
2. Condições especiais e únicas com TSC de 1,40% sobre o valor da 
    compra + 0,25€ por transação, para cartões europeus.
3. Acompanhamento por gestores especializados da Equipa Redunicre.

Presente em mais de 50.000 estabelecimentos, a Redunicre é a 
marca de negócio da UNICRE, responsável por disponibilizar ao 
mercado soluções para aceitação de pagamentos com cartões 
dos principais sistemas de pagamentos internacionais.
A Redunicre oferece, através de uma equipa especializada, 
soluções de valor acrescentado para pagamentos em lojas físicas, 
soluções para e-commerce e pagamentos à distância, com 44 
anos de experiência.

SE
RV

IÇ
O

S



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a RedUNICRE para o número de 
telefone (213 132 900) ou através do email 

campanha.redunicre@unicre.pt.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a RedUNICRE para o número de 
telefone (213 132 900) ou através do email 

campanha.redunicre@unicre.pt.

REDUNICRE

www.winrest360.com



Oferta de 420€
Na instalação do Kit Base e Botão S.O.S. 

que tem um valor de 898€. IVA não incluído.
Na instalação do Kit Base e Botão S.O.S. 

que tem um valor de 898€. IVA não incluído.

A Securitas Direct protege milhões de pessoas 
em todo o mundo. É líder em sistemas de alarme 

em Portugal, por isso cada vez mais pessoas 
confiam na Securitas Direct quando procuram 
soluções de segurança para Casa e Empresa.

VALIDADE: Até 31/05/2019 

Oferta 
de 420€ 

ALVARÁ 138C - MAI

ALVARÁ 138C - MAI
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a Securitas Direct para 
o número de telefone (707 24 12 24).

VALIDADE: Até 31/05/2019
COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a Securitas Direct para 
o número de telefone (707 24 12 24).

SECURITAS
DIRECT

www.winrest360.comALVARÁ 138C - MAI



Oferta de 100€
10% de desconto nas encomendas efetuadas à NOVADIS via WinOrder, 

durante os primeiros 3 meses, até ao total acumulado de 100€.

10% de desconto nas encomendas efetuadas 
à NOVADIS via WinOrder, durante os primeiros 

3 meses, até ao total acumulado de 100€.

Parte do grupo Heineken, a NOVADIS foi 
criada em 2013 com a aquisição do maior 
distribuidor de bebidas a nível nacional.

Oferta 
de 100€PR
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

O desconto é automaticamente aplicado 
nas encomendas à Novadis via WinOrder. COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

O desconto é automaticamente aplicado nas 
encomendas à Novadis via WinOrder.

NOVADIS
SÓ GRANDES MARCAS

www.winrest360.com



Oferta de 39€
15% desconto na aquisição de um terminal de 

pagamento myPOS Smart, no valor de 299,00€.
15% desconto na aquisição de um terminal de 

pagamento myPOS Smart, no valor de 299,00€.

A MyPOS é uma empresa especialista em 
terminais de pagamento eletrónico.

VALIDADE: Até 31/12/2018

Oferta 
de 39€PR
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a myPOS para o número de telefone 
(211 936 200) e indicar o código MYP3436.

MYPOSCOMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Contactar a myPOS para o número de telefone 
(211 936 200) e indicar o código MYP3436.

VALIDADE: Até 31/12/2018

www.winrest360.com



Oferta de 100€
Numa única encomenda efetuada em www.shoppos.pt.

Numa única encomenda efetuada em www.shoppos.pt.

A ShopPos é uma empresa nacional que atua 
no setor das Tecnologias de Informação (TI), 
vocacionada para a revenda de soluções de 

hardware para o mercado do Ponto de Venda.

Oferta de 
100€PR
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

No momento da compra, indique o seu 
número de licença do WinRest 360 no 

campo “Código cupão” e o desconto de 
100€ será automaticamente aplicado.

SHOPPOSCOMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

No momento da compra, indique o seu 
número de licença do WinRest 360 no 

campo “Código cupão” e o desconto de 
100€ será automaticamente aplicado.

www.winrest360.com



Oferta de 1000€
10% de desconto nas encomendas efetuadas à Solartel, 

via WinOrder, durante o primeiro ano até ao total acumulado de 1000€. 
Este desconto é acumulável com outras promoções.

10% de desconto nas encomendas efetuadas à Solartel, 
via WinOrder, durante o primeiro ano até ao total acumulado 

de 1000€. Este desconto é acumulável com outras promoções.

O nosso foco de atuação centra-se numa adaptação 
constante às atuais tendências do mercado para que 

possamos ser vanguardistas e levar até si o melhor. 
Procuramos combinar diversidade, inspiração e 

qualidade, com uma ampla variedade de produtos 
de Sushi, Pastelaria, Cozinha Molecular e Gourmet.

Oferta de 
1000€PR
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COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

O desconto é automaticamente aplicado 
nas encomendas à Solartel via WinOrder.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

O desconto é automaticamente aplicado 
nas encomendas à Solartel via WinOrder.

SOLARTEL

www.winrest360.com



Oferta de Curso
Na inscrição de uma formação de 25 ou 50 horas. Na inscrição de uma formação de 25 ou 50 horas.

O Centro de Formação Profissional para 
o Setor Alimentar é uma instituição de ensino 

vocacionada para a formação profissional 
nas áreas de Pastelaria/Panificação, Hotelaria 

e Restauração.

Oferta 
de Curso

VALIDADE: Até 31/12/2018

FO
R

M
A

ÇÃ
O



COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Apresentar este destacável fisicamente, 
na adesão do curso.

COMO USUFRUIR DO BENEFÍCIO

Apresentar este destacável fisicamente, 
na adesão do curso.

CFPSA

VALIDADE: Até 31/12/2018

www.winrest360.com






