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❘ LLEIDA ❘ Molts restaurants bus-
quen alternatives per innovar
amb el seu servei i atreure així
nous clients. Les comandes a
través d’Internet, amb un pos-
terior repartiment a domicili,
constitueixen una de les inicia-
tives que estan guanyant més
adeptes en els últims mesos i a
Lleida almenys quatre establi-
ments ja ofereixen aquest ser-
vei.

Així, a través del portal d’In-
ternet Just Eat, els usuaris po-
den encarregar un menú a tra-
vés de la xarxa. És una multina-
cional danesa que es va implan-
tar a Espanya l’any 2010, té pre-
sència en més de 35 ciutats i dó-
na cobertura al 70% de l’Estat.
L’entitat ha tingut una gran ac-
ceptació en ciutats com Barce-
lona, on són molts els que s’es-
tan acostumant a aquest nou
format de consum.

Els clients d’aquesta platafor-
ma entren al web on, introduint
el codi postal de la seua zona i
les seues preferències pel que
fa a tipus de menjar, troben la
llista de restaurants disponibles
amb informació detallada dels
horaris i preus. Els usuaris ac-
cedeixen al restaurant escollit,
en consulten la carta i trien el
menú.Aquesta informació apa-
reix a la terminal que tenen els
restaurants de la plataforma, que
centralitza les comandes, que
es preparen al restaurant i es dis-
tribueixen als domicilis.

Just Eat va arribar a Lleida fa
pocs mesos i de moment comp-
ta amb 4 restaurants: L’Autèn-
tica,Tres Reyes, Oh! Ké Bueno!
i Nyam Nyam. Els lleidatans en-
cara no estan acostumats a
aquest funcionament, tot i que
segons un estudi de la multina-
cional, la plataforma té futur a
les nostres comarques.

Restaurants lleidatans porten a
casa menús demanats‘on line’
Almenys quatre establiments ja s’han sumat a plataformes d’Internet
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Oh! KéBueno!
RESTAURANT AL CARRER ALFRED PERENYA, 1

❚ El restaurant Oh! Ké Bueno!, al carrer
Alfred Perenya, 1 de Lleida, que ja havia
distribuït menjar a domicili a través d’al-
tres plataformes, es va adherir a Just Eat
fa dos mesos. Julio César, el propietari,
va assegurar que és una bona iniciativa
ja que no suposa una gran inversió de
diners i atreu molts clients sense cap
cost. La Valery, la cambrera, va explicar
que la majoria dels menús que servei-
xen diàriament són per repartir a domi-
cili. “De totes les que he provat, aques-
ta és la plataforma que millor funciona
ja que tinc moltes comandes, especial-
ment el cap de setmana”, va afegir el
propietari.

«Això és
el futur»

RESTAURANTS
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NyamNyam
RESTAURANT AL CARRER ROVIRA ROURE, 1

❚ El restaurant Nyam Nyam, que funci-
ona a Lleida des del 1981, va escollir
Just Eat per donar-se a conèixer al món
internauta. Pepe López, l’encarregat, va
afirmar que de moment no han obtin-
gut resultats favorables: “En aquests dos
mesos només hem rebut 8 peticions on
line, però és molt còmode, ja que des de
la mateixa empresa ens faciliten el
transport, de manera que nosaltres no-
més cuinem i servim”, va comentar l’en-
carregat. La Maria del Mar, la responsa-
ble de les comandes a domicili, va ex-
plicar que és un mètode molt pràctic i
pronostica que els seus clients l’utilitza-
ran habitualment en el futur.

«No costa
res» Sisena concentració

de túning avui
i demà a Sort

ACTIVITATS

❘ SORT ❘ El Pavelló d’Esports de
Sort acollirà entre avui i de-
mà la sisena edició de la con-
centració de túning i la pri-
mera de cotxesVAG, organit-
zades perThe UniversTuning
Club. El certamen de la capi-
tal del Pallars Sobirà comp-
tarà amb nombroses activi-
tats i premis i sortejos per als
participants, que disposaran
d’una zona d’acampada i pis-
cina.

Steve Ballmer
deixa el càrrec de
conseller a Microsoft

TECNOLOGIA

❘ NOVA YORK ❘ El conseller dele-
gat de Microsoft, Steve Ball-
mer, va anunciar ahir la seua
intenció d’abandonar la com-
panyia en els pròxims dotze
mesos, una vegada que s’ha-
gi completat el procés de se-
lecció del seu successor, per
al qual s’ha format un comi-
tè especial.“Mai hi ha un mo-
ment perfecte per a aquesta
transició, però ara és el més
correcte”, va afirmar.

Facua exigeix a Port
Aventura que hi
deixi entrar menjar

CONSUM

❘MADRID ❘ Facua va exigir ahir a
sis parcs d’atraccions (Port
Aventura, Isla Mágica, Parque
Warner,Terra Mítica, Siam
Park i Dinópolis) que deixin
de prohibir l’entrada als re-
cintes amb beguda i menjar.
Segons l’organització, l’argu-
ment de la seguretat és una
excusa per obligar els clients
a comprar a l’interior a ele-
vats preus.

Rosendo Manrique
Resaltado


