INTELIGÊNCIA SUB-30

Portal permite
reservas online em
restaurantes p.7

Pedro Reis

OS MEUS

HÓBIS

Pedro Reis, um dos sócios do Mytable.pt, que
conta com experiência
profissional na área das

de viajar, praticar desporto e desfrutar o máximo possível da compa-

telecomunicações,

próximos

gosta

nhia dos familiares

mais

e amigos.

AMIGOS DO CURSO DE INFORMÁTICA LANÇAM PORTAL DE RESERVAS ON-LINE PARA RESTAURANTES

MESA JUNTA JOVENS

•

RAQUEL OLIVEIRA

* Projecto
e cinco

amadureceu

meses depois

do lançamento

do por-

tal sócios estão cautelosos mas contentes

Tudo

de reservas

on-line

MyTable (www.mytable.pt)
que
garante um serviço de lugares para
restaurantes em todo o País e para
todas as bolsas.

como são o exemplo do Lisboa
Restaurant Week, Loulé Restaurant Week, Porto Restaurant Week

Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências do Traba-

eAlgarveChefsWeek".
Subsiste, contudo, a resistência
de muitos restaurantes, admite Pe dro Reis, que tem sido ultrapassada, em alguns casos, com "uma co-

lho e da Empresa (ISCTE) lançaram-se na aposta, deparando-se
logo com um primeiro obstáculo:
o

começou pelo gosto e
de três joo entusiasmo
vens pela área da restauração e da gastronomia. Um
ano depois de a ideia surgir, ou
seja, em Janeiro deste ano é lançado o portal

em iniciativas
seInspirados
melhantes no estrangeiro, os três
licenciados
em Informática
e

uma taxa de

municação eficaz, objectiva e, essencialmente , esclarecedora"

cinco
passados
do que já al-

Quanto ao futuro, reconhecem
que a conjuntura económica actual
é das piores, pelo que optaram por
uma visão "realista e cuidadosa"

financiamento

juro suportável.
Actualmente,

a

meses orgulham-se

cançaram: contam com uma listagem de 130 restaurantes e mais de
Por ou300milpageviewsnosite.

tro lado, salienta ao CM um dos sócios, Pedro Reis (à direita na foto),

foram também bem sucedidas as
parcerias com "os principais eventos gastronómicos
nacionais,

Mas têm "objectivos bem definidos" e garantem estar a trabalhar
para os atingir com dedicação e
profissionalismo.

¦

Serviço
RESERVAS

Trata-se de uma plataforma dinâmica que agrega toda a informação
sobre restaurantes

pendentemente

nacionais,

inde-

do seu tipo de cozi-

nha, preço ou localização,

e

que
utilizador reser-

permite a qualquer
a sua mesa através da Internet,

var

com total conforto, garantia de reserva e sem qualquer custo associado a esse serviço.

SÓCIOS

3
EMPRESA - Pedro Reis (28 anos),
Miguel Silva (29 anos) e Pedro

Magalhães (27 anos), todos formados em Informática e Gestão

de Empresas pelo ISCTE.

ááFORAM BEM SUCEDIDAS PARCERIAS

COM OS PRINCIPAIS

EVENTOS GASTRONÓMICOS, NOMEADAMENTE LISBOA
RESTAURANTWEEKE
ALGARVE CHEFS
OS MEUS SEGREDOS
Três conselhos:

m

fazeranAuse

A RIGOROSA

Efectuar uma análise
rigorosa sobre a viabilidade do negócio, tendo em
conta todas as variáveis.

2

SELECCIONAR
PARCEIROS
de forma cri-

Seleccionar

teriosa os seus parceiros.

*» EQUIPA

DE

«5 CONFIANÇA
Constituir

uma equipa

que lhegaranta

confiança
dades.

total

para as dificul-

