Restorando Japa Fest apoiará ações do Instituto Ronald McDonald

Clientes que participarem do evento na cidade de São Paulo poderão colaborar com a
causa do câncer infantil e juvenil
A parceria de sucesso entre o Instituto Ronald McDonald e o Restorando - plataforma líder na
América Latina para reservas online será estendida a restaurantes de São Paulo durante o
Restorando Japa Fest. De 30 de novembro a 13 de dezembro, 14 restaurantes na cidade de São
Paulo passam a oferecer rodízio japonês com 30% de desconto. Os clientes que fizerem reservas por
meio do Restorando poderão, ao final da transação, escolher doar R$ 2,00 para o Instituto Ronald
McDonald.
O Restorando Japa Fest conta com a participação do Dhaigo (Jardim Europa), Hamaki, Hanoo
Sushi, Japs (Perdizes), Kawa Sushi (Brooklin), Nahamalho Japanese, Nokyoski (Moema), Nokyoski
(Morumbi), Sushi Hall, Sushimasa, Sushi Tori, Tiger Restaurante, Tokyo Rose e Yabany. O desconto
de 30% é restrito ao rodízio, não contemplando bebidas ou outros itens oferecidos no cardápio de
cada casa participante. Além disso, os clientes poderão contribuir com a doação opcional de R$ 2,00
por pessoa, que será direcionado aos programas desenvolvidos pelo Instituto Ronald McDonald em
prol de adolescentes e crianças com câncer.
“Inovar em parcerias estratégicas e envolver novos públicos em prol da nossa causa, amplia e
fortalece cada vez mais o trabalho do Instituto em prol de adolescentes e crianças com câncer”,
comenta Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald. No mês de novembro, a
parceria com o Restorando convidou os clientes participantes do Rio de Janeiro Food & Drink a
colaborarem com as ações do Instituto Ronald McDonald, através de uma doação no pagamento da
conta nos restaurantes.
O Restorando, líder em reservas online e responsável pelo evento, é mais um apoiador do trabalho
realizado pelo Instituto Ronald McDonald, que ao longo de 16 anos já beneficiou mais de 100
instituições que atuam pela cura do câncer infantil e juvenil no país, impactando na vida de cerca de
2,8 milhões de adolescentes e crianças.
Para fazer a doação é simples: os clientes poderão fazer a reserva online pelo site
www.foodanddrink.com.br, a partir de 26 de novembro, e efetuar a reserva online e gratuita. Ao
efetuar o pagamento no restaurante, será dada ao cliente a opção de realizar a contribuição de R$
2,00 ao Instituto Ronald McDonald.

Serviço

Restorando Japa Fest
Data: de 30 de novembro a 13 de dezembro
Benefício: 30% de desconto no rodízio
Reservas: www.foodanddrink.com.br

Sobre o Restorando
Lançado em 2011, o Restorando oferece a milhares de clientes a comodidade de poder reservar uma
mesa on-line em tempo real. O Restorando trabalha junto com os restaurantes para tornar o
processo de reserva e de espera mais confortável e efetivo.
A empresa oferece um serviço que gostaríamos de receber como clientes. Um sistema de reservas
rápido e eficaz. A internet é uma forma excelente para encontrar e reservar mesas em restaurantes
de uma maneira simples, prática e vantajosa.
O Restorando.com.br dá essa possibilidade de oferecer os melhores restaurantes com condições de
reserva transparentes. Para poder oferecer a melhor assistência aos nossos clientes e usuários,
contamos com uma equipe capacitada de atendimento ao cliente. Fale conosco e você terá uma
resposta rápida e concreta.

Sobre o Instituto Ronald McDonald
O Instituto Ronald McDonald é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é promover a saúde
e a qualidade de vida de adolescentes e crianças com câncer.
Com 16 anos de atuação, a organização desenvolve e coordena Programas - Diagnóstico Precoce,
Atenção Integral, Espaço da Família Ronald McDonald e Casa Ronald McDonald - que possibilitam o
diagnóstico precoce, encaminhamento adequado e atendimento integral e de qualidade para os
jovens pacientes e seus familiares.
Desde 1999, mais de R$270 milhões foram arrecadados através de campanhas e eventos como o
McDia Feliz, os Cofrinhos, o Invitational Golf Cup e o Jantar de Gala, e foram destinados para 116
instituições em todo o Brasil, entre hospitais, casas e grupos de apoio que lutam pela cura do câncer
infantil e juvenil. Cerca de 2,8 milhões de crianças e adolescentes foram beneficiados nestes 16 anos
de trabalho do Instituto Ronald McDonald.

