CINCO APPS PAULISTANOS PARA TE AJUDAR A CURTIR O ANIVERSÁRIO DE SP
No próximo sábado, 25 de janeiro, a maior cidade do País completa 466 anos. Conhecida
como a “cidade que não para”, São Paulo terá centenas de ações em comemoração ao
seu aniversário. Somente a Prefeitura organizou mais de 300 eventos entre shows,
palestras, cinema, dança, circo, teatro, programação infantil, debates e roteiros de
memória distribuídos por cerca de 150 pontos espalhados por todas as regiões da
metrópole.
Quem quer curtir as ações pode encontrar ajuda em aplicativos locais, com ferramentas
que dão dicas de locais ou apps de mobilidade, que vão auxiliar no deslocamento até os
pontos das atrações.
Confira, abaixo, cinco opções de apps que vão te ajudar a aproveitar os 466 anos de São
Paulo.
Quicko
Para começar, temos que chegar aos pontos dos eventos, certo? Por isso, o Quicko app
é uma excelente ferramenta para te ajudar a ir ao seu destino da forma mais rápida ou
mais barata – basta selecionar a opção desejada. O aplicativo informa diferentes
composições de rotas para os usuários, criando roteiros intermodais e oferecendo
múltiplas opções para os usuários, tornando a jornada mais simples, perfeito para dias
calmos ou caóticos. Além da roteirização, o app da Quicko também mantém os usuários
informados, por meio de push, sobre os acontecimentos da cidade, como chuvas e
problemas inesperados no transporte público. O Quicko app conta com informações em
tempo real do transporte público, além de bicicletas compartilhadas mais próximas,
táxis e transporte individual por aplicativo.
O aplicativo da Quicko está disponível para iOS e Google Play.
Bike Itaú
Usou o Quicko e ele deu um trajeto que combina bike com outro meio de transporte?
Então você precisa do Bike Itaú. São mais de 2.600 bicicletas, distribuídas por mais de
260 estações. E é possível encontrá-las diretamente no Quicko app.
O aplicativo do Bike Itaú está disponível para iOS e Google Play.
SP Táxi
Por ser um app que combina modos de transporte, o Quicko pode sugerir, dependendo
da sua opção (Mais Barato ou Mais Rápido), que você tome um táxi durante o trajeto. E
uma boa escolha é o SP Táxi, app para chamada de táxi da Prefeitura de São Paulo.

O aplicativo do SP Táxi está disponível para iOS e Google Play.
Rentbrella
Está curtindo o aniversário de Sampa e, do nada, começa a chover? Todo mundo sabe
que o clima na cidade de São Paulo é incerto e podemos ter todas as estações no mesmo
dia. Então, tenha o app da Rentbrella e pegue um guarda-chuva em alguma das 300
estações espalhadas pela cidade, incluindo as estações Mackenzie-Higienópolis, Oscar
Freire e Butantã da Linha 4-Amarela
Para utilizar o serviço é preciso baixar o aplicativo e então pegar o guarda-chuva na
máquina mais próxima. Depois de usá-lo, basta devolver o objeto a qualquer máquina
da empresa e o melhor, as primeiras 24 do serviço são grátis. O Quicko app também
mostra aos usuários a localização das estações da Rentbrella.
O aplicativo da Rentbrella está disponível para iOS e Google Play.
Kekanto
Está na correria, curtindo os shows e bateu aquela fome ou quer ter dicas de
estabelecimentos próximos à região onde está? O Kekanto pode te ajudar. Ele é um guia
de serviços colaborativo, que reúne os melhores estabelecimentos e ofertas da cidade
de São Paulo, avaliados por seus clientes.
O aplicativo da Kekanto está disponível para iOS e Google Play.
SOBRE A QUICKO (www.quicko.com.br)
A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para o usuário integrar, de
forma fácil e simples, diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus,
trens, Metrô etc, para garantir uma jornada mais rápida e conveniente. O app traça rotas a partir de cerca
de 15 modais disponíveis em São Paulo e do comportamento dos mais de 21 milhões de habitantes
da região metropolitana. Além disso, a empresa ajuda os usuários a definir trajetos por meio de transportes
e serviços baseados em suas próprias preferências, também alertando-os em tempo real sobre
acontecimentos no caminho e modais escolhidos.
Mais informações:
Néctar Comunicação Corporativa / Assessoria de Imprensa da Quicko
(11) 5053-5110 / quicko@nectarc.com.br
Daniel Candido – (11) 5053-5140 / (11) 94507-8963 - daniel.candido@nectarc.com.br
Rafael Bonizzi – (11) 5053-5136 / (11) 95301-6098 – rafael.bonizzi@nectarc.com.br
Renata Justi – (11) 5053-5123 / (11) 99164-2113 - renata.justi@nectarc.com.br

