
 

 
O Continente é a marca de retalho alimentar da Sonae MC. Com 30 anos de 

existência, foi a primeira cadeia de hipermercados a instalar-se em Portugal 

e conta atualmente com mais de 270 lojas. As linhas de ação da cadeia são a 

orientação para o consumidor, os preços baixos, uma forte dinâmica 

promocional, a qualidade e a variedade dos produtos e serviços. Saiba mais 

em www.continente.pt 
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Matosinhos, 30 de janeiro de 2019 

 

A PEIXARIA DO CONTINENTE TORNA-SE MAIS RÁPIDA E 

CONVENIENTE  

 Beep Fish é o novo serviço do Continente que permite que os clientes continuem as suas 

compras enquanto o peixe é preparado. 

 Os clientes recebem um pager que os avisa quando o pedido estiver pronto para ser 

levantado. 

Agora já não é preciso esperar enquanto o peixe é amanhado. Com o Beep Fish, os clientes do 

Continente fazem o seu pedido na peixaria e recebem um pager que os avisará quando o pedido estiver 

pronto para ser levantado. 

A maioria dos clientes pede para o seu peixe ser amanhado, implicando que tenham de aguardar junto 

da peixaria para receberem o seu pedido, tempo que poderia ser utilizado para efetuar as suas 

restantes compras. 

O Beep Fish é o novo serviço que pretende melhorar a experiência dos clientes em loja, permitindo-

lhes continuar as suas compras sem ter de esperar pelo processo de amanha. O sistema é muito 

simples: quando é feito o pedido, o operador disponibiliza um pager ao cliente, que poderá continuar 

a fazer as suas compras em loja. Logo que o pedido esteja pronto, o operador coloca-o num local 

específico definido para o efeito junto ao balcão da peixaria e seleciona o número do pager do cliente, 

que recebe uma notificação de que o pedido já pode ser levantado.  

O Continente tem sido pioneiro na utilização de tecnologia em loja, para oferecer aos seus clientes 

uma experiência de compra cada vez mais prática, cómoda e personalizada. Exemplos disso são os 

serviços inovadores como a app Tira-vez - que possibilita tirar senhas através do telemóvel para os 

serviços do Continente –, a app Smart Continente – com a qual é possível fazer uma lista de compras 

através de comandos de voz ou a fatura eletrónica. Com o Beep Fish, o Continente apresenta mais um 

serviço e dá outro passo na construção de um Híper do Futuro, que centra na experiência do cliente 

toda a sua atenção.  
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O Beep Fish está disponível nas lojas: 

Vasco da Gama 
Amadora 
Colombo  
Cascais Shopping 
Oeiras Parque 
Rio Sul -Seixal 
Telheiras 
Matosinhos 
Gaia Shopping 
Gaia Jardim 
Viana do Castelo 
Braga/Nova Arcada 
Coimbra Shopping 
Fórum Coimbra 
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