
 

 

 

Méqui Friday diversifica canais e está até no WhatsApp  

Com sites exclusivos, sessão especial no aplicativo e Méqui Zap, o McDonald’s quer que todos 
possam aproveitar as ofertas  

São Paulo, 17 de novembro de 2020 – Uma das datas mais importantes do 

comércio também agita o McDonald's. Na rede, o evento é chamado de Méqui 
Friday e está cada vez mais tecnológico. Para a edição 2020, a marca aposta na 
diversificação de canais digitais, com o objetivo de oferecer opções convenientes e 
proporcionar experiências ainda mais completas para os clientes. Como parte de 
uma ação especial, o consumidor que quiser receber as notícias em primeira mão, 
por e-mail, pode se cadastrar neste site. 
 
Ao longo de duas semanas, a marca vai anunciar ofertas exclusivas da Méqui 
Friday e uma maneira de ter acesso às novidades é pelo WhatsApp. Lançado em 
agosto deste ano, o Méqui Zap já teve mais de meio milhão de acessos, e além das 
promoções disponíveis, também informa os restaurantes mais próximos, entre 
outras funções. Para resgatar as ofertas, basta falar com o Méqui Zap, acessando 
este link, que abre diretamente o aplicativo do WhatsApp, ou adicionando o número 
11 3230-3223 aos contatos.  
 
Além do site que antecipa as novidades, a marca desenvolveu uma plataforma 
exclusiva que reúne e disponibiliza todos os cupons de desconto que estão sendo 
oferecidos. Acesse aqui. Já o aplicativo da rede, que soma mais de 43 milhões de 
downloads na América Latina, também recebeu reforço para o período. Na 
plataforma, o usuário tem cupons o ano inteiro e pode acessar promoções especiais 
como as da Méqui Friday, pedir um McDelivery ou ser direcionado para o Méqui 
Sem Fila e ter acesso às informações completas sobre a companhia.  
 
E para os clientes que desejam pedir e pagar online e apenas retirar no restaurante, 
existe o Méqui Sem Fila, disponível no dentro do aplicativo da marca. Lá também 
será possível encontrar promoções semanais exclusivas. São diversos canais para 
que os clientes possam recorrer ao caminho mais conveniente e no melhor 
momento para ele. 
 
Para mais informações sobre o McDonald’s, acesse www.mcdonalds.com.br.    
 

Sobre a Arcos Dorados 

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação 

da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de 

restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.200 restaurantes, 

entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/9/2020). 

A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com 

a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-

ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a 

Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com  
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