
 

Aqualand reforça a aposta em LS Retail já este Verão! 

O Aqualand Algarve é um dos mais emblemáticos parques aquáticos em Portugal, e está situado em Alcantarilha, em 
plena zona Algarvia. Com parques em Espanha e França, a marca "Aqualand" é uma das várias redes de parques 
aquáticos que pertencem à Aspro Ocio - o operador com mais parques de entretenimento na Europa. No total o grupo 
tem 40 parques situados em Espanha, França, Finlândia, Portugal, Suíça, Bélgica, Holanda e Reino Unido.  

Aqualand Algarve - Entretenimento para todos!  

A Aqualand Algarve é uma empresa que trabalha sob um modelo de negócio bastante invulgar. Durante todo o ano, a 
empresa realiza um conjunto de tarefas de manutenção dos seus equipamentos, ao mesmo tempo que gere todo 
planeamento comercial e logístico para a época de Verão. Durante os 3 meses de em que opera na máxima força, o 
parque tem que transportar, alimentar e entreter os seus visitantes que diariamente “invadem” o parque, com o 
objectivo de passarem um dia divertido e diferente do habitual. 

 
 
 
 
 
LS Retail - a flexibilidade de uma solução abrangente 
  

O LS Retail assume a responsabilidade de homogeneizar todos estes pontos de venda, sob uma única aplicação, com 
uma interface coerente e fácil de interpretar. Em qualquer momento, a Aqualand sabe quantas pessoas passaram na 
bilheteira, quais as vendas da loja, da pizzaria ou do restaurante, e tudo isto, com informação em tempo real. No final 
do dia, todos os dados gerados no parque são enviados para a Astro Ocio, para que esta obtenha informação 
consolidada das atividades de todos os parques do grupo. 
 

LS Retail: da loja à sede, uma solução única e poderosa 
   

O LS Retail, assente em Microsoft Dynamics NAV é a solução líder mundial para a área de Retalho, baseada numa 
plataforma única, utilizado em mais de 27 mil lojas distribuídas por um universo de 60 países, incluindo Portugal. A 
escalabilidade, flexibilidade e funcionalidade que vai desde o Ponto de Venda, passando pelas operações de loja e 
gestão de inventário terminando nas operações de backoffice, colocam o LS Retail num patamar distinto de todas as 
outras soluções existentes no mercado. 
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About Arquiconsult 

About Aqualand 

No interior do parque, os serviços que disponibilizam aos seus clientes são 
vários, todos com características próprias. Isto implicaria à partida que seria 
necessário implementar vários sistemas de informação, para cada área de 
negócio, com custos altíssimos para a empresa..Mas nada disso é necessário 
porque a Aqualand escolheu o LS Retail! Com esta solução, a Aqualand gere 
eficientemente as suas bilheteiras, a loja de merchandising, e agora 
também os vários quiosques espalhados por todo o parte e ainda a pizzaria 
e o restaurante que diariamente servem os seus visitantes! 

 

O ano de 2012 traz um LS Retail ainda mais focado no intelligent marketing, centrado à volta 
do cliente (Promoções, Cartões fidelidade e integração com canais externos como internet, 
newsletters, SMS, mobilidade e e-commerce). A criação e gestão de comissões de venda 
também é uma das novas funcionalidades, assim como a gestão de fraude com a integração 
completa com as áreas de videovigilância. 

 

http://www.arquiconsult.com/
http://www.aqualand.pt/

