Comunicado de Imprensa

“Conecte o Seu Negócio”

Santander apoia empresários a criar Apps para
os seus negócios
•

O Banco estabeleceu uma parceria com a Upplication, para a
disponibilização de Apps personalizadas e a custo mais reduzido.
•
Destina-se a todo o tipo de negócios, como restaurantes, clínicas, hotéis,
lojas, serviços, entre muitos outros
Lisboa, 28 de março de 2018. O Santander lançou a Solução “Conecte o Seu Negócio” para
que as empresas possam criar mais facilmente uma App e alargar assim o seu negócio ao
mundo digital.
Através de uma parceria com a Upplication, especialista em serviços de marketing móvel, os
negócios e empresas Clientes do Santander podem promover os seus produtos e serviços
numa App personalizada e a um custo reduzido face ao mercado, que inclui ainda a devida
manutenção da aplicação.
Esta nova solução adapta-se a qualquer tipo de negócio e permite escolher o modelo de App
mais adequado e adaptado à imagem da empresa. Por exemplo, se for um restaurante, é
possível incluir ementas, fazer reservas e ter alertas de promoções; se for uma clínica,
poderá ter horários, gestão de tempo de espera ou mesmo pagamentos online.
As Apps podem ser efetuadas nos sistemas operativos IOS e Android, que representam 2/3
dos equipamentos móveis em Portugal.
A solução “Conecte o Seu Negócio” é uma oportunidade de apoiar as empresas na criação
de um novo canal de comunicação digital, disponibilizando soluções, ideias e ferramentas
com as quais podem fidelizar os seus clientes, aumentar as suas vendas e diferenciar-se da
concorrência, através da criação, manutenção e promoção de Apps Mobile.
Esta nova parceria irá complementar o programa Santander Advance Empresas, que se
destaca no mercado pelas soluções não financeiras ao dispor das empresas portuguesas,
soluções como Estágios, Emprego, Formação, Internacionalização e, agora também, ao nível
do Digital.
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