
Lista com os melhores Restaurantes, Cafés, Pastelarias, Minimercados, Supermercados, 
Negócios Locais com serviço de Takeaway, Entregas ao Domicílio (Delivery), Menu Digital 

e Reaproveitamento de Alimentos e Refeições.

Menu Digital
Takeaway e Entregas ao Domicílio 

Reaproveitamento



Divulgamos o seu negócio através dos nossos 
meios: Website, Aplicação de Cliente, Aplicação 
Store e Delivery, envio de Newsletters, 
promoção nas Redes Sociais (Facebook, 
Instagram, Linkedin, Twitter), Telemarketing e 
Comunidades de Ajuda Social.

Divulgação dos seus Produtos

A função Stop Sale (15min, 30min, 1hr, etc.) 
permite evitar a sobrecarga de pedidos na sua 
Cozinha. Automatize o fluxo de pedidos graças à 
impressão automática na sua impressora.

Função Stop Sale

Avaliação e Classificação dos Produtos e 
Estabelecimentos.
Tem ainda a possibilidade de implementar 
Happy-hours, oferecer cupões de desconto para 
aumentar as suas vendas.

Avaliação e Descontos

Alteração do estado dos pedidos por 
Drag-and-Drop e envio automático de 
notificações aos clientes.

Envio automático de Notificações

Gestão do processo de Entrega ao Domicílio 
(Delivery) e dos Estafetas.

Gestão dos Pedidos e Entregas

Possibilite aos seus clientes o Pagamento Simples 
através das modalidades disponíveis na aplicação: 
MBWay, Referências MB, Cartões de Crédito.

Evite recebimentos em Numerário

Não existem custos fixos nem custos de adesão. 
Pague apenas uma taxa reduzida sobre cada 
encomenda (Win-Win).

Sem custos mensais!
Evite a utilização dos menus físicos e proteja 
assim os seus colaboradores e clientes. Opção 
de Leitura de Código QR para pedidos e 
consumo no seu estabelecimento.

Menu Digital

Principais Funcionalidades?

Tem um estabelecimento de venda de produtos ou 
refeições?
Aumente as vendas do seu estabelecimento 
utilizando um novo meio de comunicação para 
vender o seu excedente diário.

Devido à Devido à conjuntura atual queremos, mais do que 
nunca, ajudar os pequenos negociantes e 
produtores a vender melhor os seus produtos, 
garantindo a segurança e proteção de todos.

Benefícios da aplicação 
para o seu Negócio?



Acompanha a tua encomenda em tempo real 
no conforto e segurança do teu lar.

Recebe Notificações do estado da
tua encomenda em tempo real 

Opta por encomendar para Takeaway, 
Delivery ou consumo no Local.

Takeaway, Delivery ou Consumo
no Local

Efetua o pagamento através de uma das 
modalidades disponíveis (MBWay, 
Referências MB, Cartões de Crédito).

Pagamento Simples

Seleciona os produtos e refeições pretendidos 
e adiciona-os ao teu carrinho de compras.

Adiciona Produtos ao teu Carrinho

Aproveita os descontos que cada estabelecimento
te oferece (Happy-Hour ou Cupões).

Descontos Happy-Hour

Explora os minimercados, supermercados, 
restaurantes, lojas de conveniência e bens 
essenciais entre tantos outros.

Explora no Mapa

TakeAway, Delivery, Menu Digital e Reaproveitamento

Encomenda Comida, Produtos e Bens essenciais 
sem filas nem esperas!



Versão

FREE

MENU DIGITAL

0,00€
Sem custos de activação
Sem Mensalidades

*O Menu Digital pode utilizar com ou sem Pagamento Simples.

- Utilização de Pagamento Simples no Menu Digital é cobrada a comissão de 5% sobre o valor da encomenda.

- Na versão Free e Completa o Menu Digital sem utilização de Pagamento Simples é Grátis, não é cobrada qualquer comissão.

*Opcional *Opcional

Versão

COMPLETA

MENU DIGITAL
TAKE AWAY
DELIVERY

10%
Por cada Encomenda
Sem custos de activação
Sem Mensalidades

Tabela Comparativa

Funcionalidades



Av. Duarte Pacheco N.26, 1ºA
8135-104 Almancil - Portugal

info@food2go.pt
www.food2go.pt

+351 302 001 752

   food2go.pt

A Aplicação que faltava ao seu negócio! 
Choose your Food and Go!

Fale Connosco


