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A IGROW REVOLUCIONOU O MERCADO ONLINE DA RESTAURAÇÃO CRIANDO UM CONJUNTO REVOLUCIONÁRIO DE APLICATIVOS DE 
ADESÃO GRATUITA.
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A iGROW 

Promova o seu restaurante maximizando o seu sucesso. 
É da responsabilidade da iGROW a confirmação das reservas online.

revolucionou o mercado online da restauração criando 
um conjunto de aplicativos com adesão gratuita e acessíveis a todos.um conjunto de aplicativos com adesão gratuita e acessíveis a todos.
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Criámos 2 PACKS de adesão gratuita 
para o seu restaurante

Inclui acesso aos serviços Mywebsite 
Booktables, myEvents e aplicação 

de reservas para facebook.

Inclui acesso aos serviços booktables,
myevents e aplicação de reservas 
para facebook. 

PREMIUM PROFISSIONAL
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Pack
 Social Network

inclui acesso ao serviço aplicação de
reservas para facebook.

Dispomos ainda de um pack com mensalidade para o seu restaurante: 

PA
G 0

3



PA
G 0

5

Serviço MyWEBSITE
Dê uma imagem positiva aos seus visitantes na internet. Construímos sites apelativos, 
modernos e otimizado para dispositivos móveis para dar a conhecer o seu estabelecimento.
Um site para além das suas funcionalidades vive essencialmente dos seus conteúdos. 
Subscreva o nosso serviço de conteúdos profissionais personalizados Professional Contents,
tornando o seu site mais apelativo e coerente. 

Serviço MyWEBSITE
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• Sistema inovador de reservas online

• Integre imagem profissional e vídeo sem 

 limites de espaço no servidor, bem como, suporte para múltiplos idiomas

• Mude o aspeto visual do seu site sempre que quiser. 

 Defina o modelo de página que mais lhe agrada, podendo alterar sempre 

 que desejar gratuitamente

• Otimizado para SEO (Search Engine Optimization)

• Inclui BackOffice simples e poderoso para gerir menus, reservas, 

 vouchers, eventos e muito mais. Visualize estatísticas sobre os seus 

 visitantes com uma aplicação muito poderosa e eficaz 

• Crie e venda vouchers aos seus clientes utilizando pagamentos automáticos

• Envie newsletters personalizadas para os seus subscritores

• Exporta automaticamente os seus dados para o portal booktables

• O seu site será alojado em servidores muito rápidos e sem qualquer 

 limitação. Crie emails profissionais para o seu estabelecimento, adicione elementos 

 gráficos e vídeos ao seu site. Tudo SEM LIMITES

O Serviço MyWEBSITE 
apresenta as seguintes funcionalidades:
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Registe todas as reservas do seu restaurante 
com informação detalhada do serviço, controle 
as comissões a pagar aos seus parceiros, registe
reservas em ocasiões especiais, crie os seus 
próprios questionários para dar ao seu cliente 
de forma simples e eficaz, tendo ainda acesso 
a relatórios detalhados sobre esses mesmos 
questionários sendo estes publicados automa-
ticamente no portal booktables, bloqueie áreas
do seu restaurante e muito muito mais.

   

Tenha acesso à melhor ferramenta de gestão de reservas 
para restaurantes online.
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• Sistema inovador de reservas online

• Integre imagem profissional e vídeo sem 

 limites de espaço no servidor, bem como, suporte para múltiplos idiomas

• Mude o aspeto visual do seu site sempre que quiser. 

 Defina o modelo de página que mais lhe agrada, podendo alterar sempre 

 que desejar gratuitamente

• Otimizado para SEO (Search Engine Optimization)

• Inclui BackOffice simples e poderoso para gerir menus, reservas, 

 vouchers, eventos e muito mais. Visualize estatísticas sobre os seus 

 visitantes com uma aplicação muito poderosa e eficaz 

• Crie e venda vouchers aos seus clientes utilizando pagamentos automáticos

• Envie newsletters personalizadas para os seus subscritores

• Exporta automaticamente os seus dados para o portal booktables

• O seu site será alojado em servidores muito rápidos e sem qualquer 

 limitação. Crie emails profissionais para o seu estabelecimento, adicione elementos 

 gráficos e vídeos ao seu site. Tudo SEM LIMITES
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O Booktables é o maior portal de reservas de restaurantes em Portugal, que conta atualmente com milhares de visitantes diários. 
Adira a este serviço por forma a tornar o seu estabelecimento mais visível. A iGROW é responsável pelo preenchimento de toda 
a informação visível no portal por forma a tornar os conteúdos coerentes e apelativos.
Pode ainda destacar o seu restaurante e os seus vouchers por forma a torna-los mais visíveis.

• Divulgue o seu restaurante com fotografias, vídeos, descrições, contactos, ementas e muito mais
• Crie e venda vouchers para o seu restaurante. O design do voucher é criado pela iGROW sem qualquer custo para o cliente.
• Crie promoções com extrema facilidade
• Divulgue as sugestões do chefe
• Aceda a relatórios detalhados sobre os seus visitantes, reservas e vouchers vendidos
• Envie Newsletters personalizadas para os seus subscritores
• Destaque o seu restaurante e os seus vouchers 

Serviço BOOKTABLES

Esta solução apresenta as seguintes funcionalidades:
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O MyEVENTS   é o maior portal de eventos para restaurantes em Portugal. 

Receba pedidos de orçamento para os mais variados eventos (Jantares de negócios, Jantares de grupo, Festas de anos e bodas de casamento, Batizados 
e muito mais). Envie o seu orçamento na nossa plataforma sendo este reencaminhado para o cliente.  

O MyEVENTS é um portal que lhe vai permitir aceder a novas oportunidades de negócio. 
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Em Portugal existem 4.7 milhões de utilizadores. Aproveite todo o potencial desta rede social aderindo
ao serviço Facebook Reservations. Este serviço permite que os seus seguidores possam reservar mesa no seu 
restaurante ou comprar vouchers diretamente no seu facebook.
 

O Facebook é a maior rede social do mundo digital, com mais de mil milhões de utilizadores espalhados

por todo o Mundo.

Se desejar subscrever unicamente este serviço, 
            poderá fazê-lo mediante a mensalidade de   5.95€ 

Serviço Facebook Reservations
A iGROW dispõe de várias soluções para dinamizar o seu facebook e o tripadvisor. 
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Soluções à medida
Crie soluções à sua medida aos melhores 

preços do mercado. 

Se deseja alterar/acrescentar funcionalid-

ades aos nossos modelos ou criar novas 

soluções não hesite em contactar-nos. 

Imagine e nós construímos.

Outros Serviços

Professional Contents 
Torne o seu site mais apelativo e coerente 

com conteúdos profissionais.

A iGROW dispõe de uma equipa profiss-

ional em todas as áreas do design, 

marketing digital e programação.

Adicione textos focados na comercialização

 dos seus produtos, fotografias com 

tratamento digital. Crie vídeos profissionais 

do seu estabelecimento e pratos, podendo

ainda criar um canal no youtube do seu

 restaurante. A preços imbatíveis. 
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• Enviamos SMS em massa para os seus clientes aos melhores preços. 
 Garantimos que todos os SMS chegam ao seu destinatário, fornecendo após o serviço de relatórios detalhados.
• Enviamos Newsletter personalizadas para os seus clientes. 
 Garantimos que todos os emails chegam ao seu destinatário, fornecendo após o serviço de relatórios detalhados.
• Torne o seu site e estabelecimento mais visíveis no maior motor de 
 pesquisas da Internet: o Google. Crie campanhas com o Google Adwords e o Google Adsense. 
• Crie campanhas na maior rede social online, o Facebook. 
 Se deseja receber mais likes e mais visitantes é essencial a subscrição desta campanha. 
 Obtenha resultados imediatos.

Marketing digital
Temos diversas soluções de marketing disponível para si.
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Temos profissionais na área das redes sociais que irão tornar a sua página de 
facebook mais dinâmica e apelativa. 
Melhore o seu ranking no tripadvisor e consiga mais seguidores no Facebook. 
Permita que os seus seguidores comentem diretamente do seu 
facebook no tripadvisor.

Criamos a imagem corporativa da sua empresa 
recorrendo a Designers com grande experiência 
na área. 
Crie layouts para os seus cartazes, banners, flyers, 
panfletos e muito mais.

Social Networks Management e tripadvisor

Imagem corporativa
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O Espaço reportagem é uma secção do Booktables dedicada
à partilha de vídeo reportagem sobre os mais emblemáticos
restaurantes portugueses. Criamos vídeos profissionais div-
ulgando o estabelecimento, o meio envolvente, a equipa e as 
sugestões do chefe. Os vídeos serão construídos utilizando 
as mais recentes tecnologias incluindo um Drone com grava-
ção 4K. Não perca esta oportunidade e divulgue o seu esta-
belecimento para milhares de utilizadores diários do maior 
portal de reservas de restaurantes do país – Booktables.

A iGrow desenvolveu um vasto conjunto de ferramentas
 que vêem revolucionar o mercado online da restauração. 
Inspiramo-nos na fantástica capacidade de alguns animais 
se camuflarem consoante o meio envolvente e desenvol-
vemos uma das ferramentas mais inovadores no mercado 
online, a possibilidade de mudar completamente o aspeto 
visual do seu site em determinados dias da semana ou mes-
mo num determinado período do ano gratuitamente. 
Tudo isto com um simples click.
Fácil, Rápido, Inovador e GRATUITO. 

Espaço Reportagem

Mude o aspeto visual do seu site 
como quem muda de meias

PA
G 1

3



291 641 622                 https://igrow.pt  

966 170 909                 contacto@igrow.pt

Morada: 1º Travessa Olaria, 5, Apartamentos Quinta do João III, 3W
9125-163 - Caniço

Os nossos serviços:

PROFESSIONALS CONTENTS   SOLUÇÕES À MEDIDA

MARKETING DIGITAL      ESPAÇO REPORTAGEM

SOCIAL NETWORKS MANAGEMENT   BOOKTABLES

MyWEBSITE    FACEBOOK RESERVATIONS    MyEVENTS  
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Contacte-nos já!


