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Zapper és un sistema innovador que 
permet als clients pagar el compte 
amb el seu smartphone a través 
d’una app gratuïta. Al mateix temps, 
és una eina de màrqueting eficaç 
per als restaurants, que poden dis-
senyar promocions segmentades 
per fidelitzar clients i captar-ne de 
nous. Gràcies a Zapper, abonar les 
consumicions és més fàcil que mai, 
un fet que millora l’experiència dels 
clients als locals de restauració. 
Només s’ha d’escanejar un codi QR 
que apareix al compte, sense haver 
d’esperar al cambrer. L’app permet, 
fins i tot, dividir l’import i deixar pro-
pina pel servei. Al restaurant, aquest 
pagament àgil millora la rotació de 
taules i simplifica les tasques del 
cambrer, que, en no haver d’atendre 
el procés de cobrament, pot dedicar 
més temps a satisfer les necessitats 
de la resta de comensals. 
El portal de Zapper permet accedir 
a dades molt útils sobre els hàbits 
de consum dels clients, que poden 
servir per crear accions de captació 
i fidelització. Per exemple, es poden 
oferir vals de descompte als clients 
que anteriorment hagin fet servir 
aquest sistema de pagament.  
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Todas las chapas tienen pincode con el que participar y obtener siempre premio.
Promoción válida del 15 de mayo al 15 de septiembre de 2015 para mayores de 14 años.

Agilitza la rotació de taules i coneix els teus clients amb 
Zapper, un nou sistema de pagament a través del mòbil 

DESCARREGA’T  
GRATIS L’APP 
I GAUDEIX DE  
LA RUTA DE TAPES

Per a més informació: 
www.gastronosfera.com

Col·labora:

Organitzen:

Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

NOVA EDICIÓ

TAPA & QUINTO 
O CANYA 2,50

DE L’11 AL 21 DE JUNY

BCN
DE TAPES PER

1. Descarregar l’app
Els usuaris han d’instal·lar l’app Zapper, 
totalment gratuïta i en 26 idiomes, al 
seu smartphone i donar-se d’alta.
2. Escanejar el codi QR
Per fer efectiu el pagament cal captu-
rar el codi QR que apareix al tiquet. Pot 
tractar-se d’un codi dinàmic (conté tota 
la informació sobre la transacció que 
s’està realitzant) o estàtic (s’introdueix 
manualment l’import de la factura). 
3. Pagar
Amb un sol clic, el compte ja està pagat. 
No cal que el client esperi el cambrer 
per poder marxar i deixar la taula lliure.  
4. Confirmar
En confirmar-se el pagament, client 
i restaurant reben la notificació im-
mediata, per SMS i correu electrònic. 
La liquidació s’efectua en menys de 72 
hores.

El Gremi de Restauració ha negociat 
unes condicions avantatjoses per als 
agremiats que vulguin activar aquest 
nou sistema de pagament al seu local. La 
quota en les comissions de transacció és 
del 0% durant els 3 primers mesos i, en 
endavant, de l’1,3%, un percentatge infe-
rior exclusiu per a agremiats. A més, els 

locals incrementen la seva visibilitat 
en incorporar-se al cercador de restau-
rants, accessible per a tots els usuaris 
de l’app. Zapper s’integra fàcilment en 
el sistema de TPV i no afecta el seu 
funcionament. S’instal·la i es verifica 
de forma ràpida i senzilla, sense inte-
rrompre l’activitat del restaurant. 

Com funciona?

Suma’t a la  
revolució ZapperMolt més  
que un sistema  de pagament

Escaneja 
aquest codi 
amb el teu 
smartphone per 
accedir a tota la 
informació sobre 
Zapper, l’app que 
permet abonar 
consumicions a 
bars i restaurants 
amb el mòbil

Després d’una primera edició durant el mes de maig pels barris 
de l’Eixample esquerre, el Raval i Sarrià, entre d’altres, De 
tapes per Barcelona completa el seu recorregut per la ciutat 
amb una nova ruta amb 60 locals que s’inicia avui i que durarà 
fins el 21 de juny. 14 d’aquests locals permeten abonar les 
consumicions amb Zapper, qui convida els seus nous usuaris a 
la primera tapa i quinto o canya; les següents tapes, tant pels 
usuaris nous com per aquells que ja coneixen els avantatges 
d’aquesta app, tenen un preu promocional de 2 euros.

ACCEDEIX AL LLISTAT COMPLET DE SERVEIS I PROVEÏDORS DEL GREMI AL SEU WEB, www.gremirestauracio.com

COM FUNCIONA?

http://lapromomasgrandedelmundo.com/
www.gremirestauracio.com
http://goo.gl/HJXq5a

