


Presenta...



YOUR SAFE MENÚ
La teva carta online gratuïta



Després de la crisi sanitària i per a donar la benvinguda a l’obertura 
de tots els restaurants del Principat, CityXerpa posa a disposició la 
seva tecnologia de forma gratuïta, creant una plataforma perquè 
tots els restaurants tinguin la seva carta en format online.

L’objectiu d’aquesta acció és garantir la seguretat de tothom.
Tenint en compte les normatives del Ministeri de Salut en motiu 
del COVID-19, des de CityXerpa vam detectar que les cartes dels 
restaurants podrien ser un factor de contagi, és per això que hem 
creat SAFE MENÚ.



Una alternativa a la carta tradicional 
que implica ZERO contacte del 

client amb la carta.



1. QUÈ ÉS SAFE MENÚ?

SAFE MENÚ és una eina per visualitzar 
les cartes dels establiments a tots els 
comensals d’aquests a través del seu 
telèfon mòbil. De forma ràpida, 
segura i personalitzada. 



2. COM ES MOSTRA LA MEVA CARTA?

Molt fàcil! Funciona tot a través d’un codi QR.

1. El comensal arriba al restaurant i amb el seu 
mòbil escaneja el codi QR.

2. Un cop escanejat el codi QR s’obre 
automàticament la carta del restaurant.

3. El comensal clica els productes que vol 
demanar, així ja està preparat per quan 
arribi el personal del restaurant prendre nota.



Com s’escaneja un codi QR?

1. Obrir la càmera del telèfon
2. Escanejar el codi QR
3. Llest!





3. QUINA ÉS L’OPERATIVA PER PUJAR UNA CARTA?

1. CityXerpa facilita una plantilla Excel al Restaurant.

2. El restaurant emplena la plantilla amb tots els seus plats, 
descripcions, preus i categoria.

3. Un cop emplenada, s’envia a safemenu@cityxerpa.com i 
l’equip de CityXerpa realitza la pujada a la plataforma online i 
genera el Codi QR* que s’enviarà a l’establiment.
*Cada restaurant tindrà un codi QR personalitzat i únic que obrirà únicament la seva carta. 



4. VULL EL MEU SAFE MENÚ!

Envia’ns un correu a safemenu@cityxerpa.com conforme estàs 
interessat i començarem a preparar la plataforma per tenir-la 
disponible durant la propera setmana. 



FAQ
1. Puc modificar productes de la carta?

Sí. S’ha d’enviar de nou l’Excel amb tota la carta i els 
productes modificats.

2. Si no tinc vincle amb CityXerpa, puc disposar 
d’aquesta plataforma?

Sí. Aquesta plataforma la crea CityXerpa per a 
tots els restaurants d’Andorra.



CONDICIONS
· CityXerpa no revisarà el contingut de l’Excel.

· La carta, en aquesta primera versió, solament es mostrarà 
en un idioma.

· El Codi QR es facilitarà en pdf. En el cas que el restaurant vulgui 
realitzar displays per a les seves taules amb el codi QR, CityXerpa 
ho pot gestionar sota pressupost.



SAFE MENÚ
Per a la seguretat de tothom



Per a més informació o sol·licitar els serveis, envia un correu a:
safemenu@cityxerpa.com


