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boletim informativo

destaque

HARDWARE, WIFI E TEF ESTÃO NA PAUTA DO PRÓXIMO GT-TI

Tecnologia (GT-TI). O objetivo é a troca de experiências e a avaliação de alguns produtos essenciais para os estabelecimentos.

A tecnologia é cada vez mais fundamental para bares e
restaurantes, seja por meio de ferramentas de gestão ou de
comunicação com os clientes.

Direcionado aos proprietários e profissionais de TI de restaurantes,
bares e redes de alimentação, o encontro começa às 9h30 e traz
discussões sobre o sistema de frente de loja, Hardware, wifi e TEF.

Amanhã, dia 29 de novembro, em sua sede, a ANR
promove a sétima reunião do ano do Grupo de Trabalho de

Para confirmar participação, entre em contato pelo
comunicacao@anrbrasil.org.br

anote

Próximo GT-RH acontece nessa semana!
No dia 1º de dezembro, quinta-feira, o Grupo de Trabalho de
Recursos Humanos se reúne na sede da ANR, em São Paulo. O
10º encontro do ano vai contar com a presença da advogada e
coordenadora do grupo, Andréa da Cunha Tavares, do escritório
Dias e Pamplona. A pauta vai abordar as mudanças no cálculo
do FAP para 2018.
Também será feita a avaliação coletiva do 3º RestauraRH,
além de debates sobre as linhas gerais da próxima edição.
Para confirmar presença, favor encaminhar um e-mail para
comunicacao@anrbrasil.org.br.

AGENDE-SE

DIA 8/12, ÀS 15H. ÚLTIMA REUNIÃO PLENÁRIA DO ANO!
Aguarde! A ANR irá divulgar a pauta ainda nessa semana.

novidade

BOB’S LANÇA PRODUTOS COM CREME DE CHOCOLATE E AVELÃ

A rede de fast-food Bob’s apresentou novas sobremesas com
creme de chocolate e avelã. O sabor promete agradar, principalmente, o público jovem e é um dos mais citados nas
pesquisas com consumidores. As novidades milk-shake Bob’s
Nuts e a casquinha recheada já podem ser encontradas nas
unidades de todo o país.
“Temos diversas opções de milk-shake e agora trouxemos o
Bob’s Nuts. O produto tem potencial para virar um dos mais
pedidos da nossa linha de sobremesas”, conta Marcello Farrel,
diretor geral da rede.
Nas lojas que dispõem de café da manhã, também é vendido
o Bob’s Toast, um sanduíche com o novo recheio.

inovação

PEDIDOS DO DOMINO’S AGORA TAMBÉM POR FACEBOOK
A rede de pizzaria Domino’s anunciou que a partir deste
mês de novembro irá permitir que usuários façam pedidos via
Messenger do Facebook por meio de um chatbot (algoritmo
que simula uma conversa com um ser humano). Batizado de
Pepperbot, a aplicação será capaz de informar o cardápio do
dia e anotar pedidos de clientes, não importa quantos usuários
acessem a solução ao mesmo tempo. O recurso estará disponível
inicialmente apenas nas unidades da Domino’s em Curitiba.
A expectativa da rede de pizzarias é movimentar pelo menos
10% do faturamento pelo chatbot, com 1.600 pedidos por mês
só nas lojas da capital paranaense. Por enquanto, a empresa não
revelou planos sobre levar o recurso para outras cidades do país.

novidade

KFC APRESENTA DUAS SOBREMESAS SABOR BONO

A rede KFC lançou duas novas sobremesas sabor Bono chocolate. As novidades Milk-Shake Bono e Avalanche Bono foram
criadas em parceria com a Nestlé® e já estão disponíveis em
todas as lojas do Brasil.
O milk-shake pode ser encontrado no tamanho 500ml. Já o
Avalanche, que conta com pedaços do biscoito com calda de
chocolate, é oferecido nas opções regular ou mega.
A previsão é de que os lançamentos durem até março de
2017. Para conferir o endereço completo de todas as unidades, acesse: www.kfcbrasil.com.br
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