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十·一國慶及中秋節假期

本會向旅客派發

«A級誠信店»
旅客指南 ( 2017 )

CC distribui a Guia sobre as Lojas
Certificadas da Classe A (2017) aos
turistas durante os feriados do Dia
Nacional e da Festividade do Meio de
Outono

適逢今年國慶節假期與中秋節重合，內地“十·一”黃

金周長假期有大量旅客來澳旅遊消費。為向旅客宣傳及

讓其認識“誠信店”優質標誌計劃，以及方便旅客取得更

多有關“誠信店”商號的資料，本會分別於10月4日及6日
派員到新馬路大三巴一帶及關閘出入境口岸派發《A級誠
信店旅客指南 (2017)》
（下簡稱《指南》
）
。

《指南》內刊登了超過100間獲得2017年特優(A)至優

異(A-)評級的“誠信店”商號名單及其二維碼（QR Code）
，
其中行業包括蔘茸海味、珠寶首飾及手信(食品)等。旅客
可先下載“誠信店”手機應用程式，利用應用程式中“掃一

掃”功能以掃瞄《指南》中相應店舖的二維碼（QR Code）
，
便可即時掌握到該間A級“誠信店”經營的業務、聯絡方式
以及所處位置等資料。旅客更可透過“誠信店”手機應用

程式找尋自己所在位置周圍，及最多人關注的“誠信店”
，
同時也可透過調整搜尋範圍或商舖分類獲得所關心的“
誠信店”之相關資訊。

派發《指南》期間，本會人員亦同時向旅客簡單講解

如何使用該指南，及輔助旅客下載該手機應用程式，以便
旅客能更輕鬆地掌握到“誠信店”更多資訊，增加旅客在
澳消費的選擇與信心。

SU

Como este ano os feriados do Dia Nacional e da
Festividade do Meio de Outono coincidem no mesmo período,
estima-se um grande número de turistas do Interior da China
a viajar e fazer consumo em Macau nessa “semana dourada”.
No sentido de divulgar o sistema do símbolo de qualidade de
Loja Certiﬁcada aos turistas e de permitir que tenham acesso
facilitado às informações respeitantes às Lojas Certiﬁcadas, o
CC enviou os seus trabalhadores para distribuir a Guia sobre
as Lojas Certiﬁcadas da Classe A (2017) nas zonas de San Ma
Lou (Av. Almeida Ribeiro), Ruínas de São Paulo e Portas do
Cerco nos dias 4 e 6 de Outubro.
Da citada guia podem encontrar-se as informações e o
código de QR respeitantes a mais de cem Lojas Certiﬁcadas
pertencentes de diferentes ramos, nomeadamente lojas de
marisco seco, ourivesarias e lojas de lembranças (comida
típica), com menção de “A” a “A-” na avaliação anual. Basta
aos turistas descarregar a aplicação informática de Lojas
Certiﬁcadas e escanear o código de QR com o leitor da
mesma, para aceder às informações sobre as Lojas
Certiﬁcadas, tais como os contactos, o horário de
funcionamento e a localização. Com recurso à aplicação, os
turistas ainda podem encontrar Lojas Certiﬁcadas ao seu redor
ou Lojas Certiﬁcadas que ganham maior popularidade, para
além de consultar informações sobre as Lojas Certiﬁcadas em
que estão interessados através de alterar as condições de
pesquisa ou escolher a categoria das Lojas Certiﬁcadas.
Na distribuição da Guia, os trabalhadores do CC
explicaram, de forma simpliﬁcada, aos turistas como utilizar a
mesma, bem como ajudaram-nos a descarregar a aplicação
informática de Lojas Certiﬁcadas, por forma a facilitar o acesso
dos turistas às informações acerca das Lojas Certiﬁcadas e
aumentar a sua conﬁança em fazer consumo em Macau. SU

