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SpotFinder, o app que deixa você perto de tudo
O SpotFinder, plataforma de relacionamento digital que conecta
pessoas a locais e serviços de forma simples e inteligente, ajuda
usuários a encontrarem locais próximos como bares, restaurantes,
cinemas, lojas e outros estabelecimentos.
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Com a meta de alcançar 100 mil downloads até o primeiro trimestre de 2017, o app que foi lançado
em março nas plataformas Android, iOS e Windows Phone já conta com mais de 17 mil usuários
cadastrados.
O SpotFinder, plataforma de relacionamento digital que conecta pessoas a locais e serviços de
forma simples e inteligente, ajuda usuários a encontrarem locais próximos como bares, restaurantes,
cinemas, lojas e outros estabelecimentos.
Como diferencial de outras ferramentas de localização, como a própria busca no Google, o app tem
a possibilidade do usuário contar com um histórico dos lugares visitados, salvar locais favoritos e
criar listas de lugares desejados.
“Para planejar viagens, por exemplo, é possível pesquisar a localização do hotel e registrar os locais
próximos que deseja visitar”, relata Gabriel de Oliveira, diretor de marketing do SpotFinder.
O SpotFinder conta, ainda, com mais de 100 listas exclusivas dos melhores locais para almoçar, ir às
compras, sair com os amigos e se divertir, criada pela equipe editorial do aplicativo com base nos
lugares mais badalados do país.
Para empresas, o SpotFinder oferece diferentes possibilidades de anúncio. É possível divulgar a
marca em áreas de busca do app para segmentos específicos como alimentação, compras ou
saúde. Também é possível anunciar a empresa em uma região específica com a divulgação na tela
inicial do SpotFinder.
As empresas que querem ter um destaque diferenciado dentro da plataforma podem ainda contratar
o serviço de apps personalizados e ter uma mini aplicação embarcada dentro do SpotFinder e
apresentar seus produtos e serviços para clientes em sua região.
O objetivo do SpotFinder é contar com 100 anunciantes até o final do primeiro semestre do próximo

ano. Para conhecer mais sobre os planos de divulgação do SpotFinder, acesse
http://www.spotfinder.com.br/anuncie
O SpotFinder é uma das grandes promessas do mercado de aplicativos e vem revolucionando a
forma como pessoas se conectam a locais e serviços.
Para conhecer mais sobre o SpotFinder, acesse www.spotfinder.com.br ou entre em contato pelo
telefone 51 3937-1466 / 11 3538.3470.

