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TripAdvisor acusa a start-up suíça TWISPER de concorrência desleal 

A plataforma social de viagens suíça TWISPER lançou também uma 
campanha de apoio a negócios de hospitalidade e de gastronomia para 
ajudar a lidar com a crise atual. 

 
(Genebra) O TWISPER é uma aplicação em rápido crescimento que permite partilhar, com 
amigos, locais incríveis para comer, dormir e beber em todo o mundo. A aplicação opera no 
campo das recomendações de viagens online, contudo o TWISPER tem uma total política 
de privacidade dos dados dos seus utilizadores, algo que nenhuma outra empresa 
adotou. Ao mesmo tempo, o TWISPER assume um forte compromisso em ajudar empresas 
do setor da gastronomia e da hospitalidade, visto que é feito tudo para os ajudar a melhorar 
e potenciar a sua imagem online. Sem comentários e classificações negativas, perfis falsos, 
nem sistema de anúncios que manipulam e interferem com as recomendações, o TWISPER 
está a construir uma comunidade positiva que está a revolucionar a indústria de 
viagens online. 

 

O TWISPER, o “David” das plataformas sociais de viagens, foi acusado pelo gigante 
TripAdvisor de concorrência desleal por ter usado algumas características do seu logótipo 
de coruja e por ter referido a marca numa recente campanha publicitária. Depois de passar 
meses a trabalhar com empresas no desenvolvimento de uma plataforma justa e 
transparente, que encoraja os utilizadores a partilhar recomendações autênticas e positivas, 
o TWISPER sente-se orgulhoso em ser considerado um concorrente real pelo gigante 
TripAdvisor.  

 
Apesar disso, a aplicação social de viagens gostaria de tranquilizar o seu concorrente: “Não 
temos nada contra corujas ou pessoas que pretendem permanecer anónimas. Só queremos 
trazer de volta a imparcialidade e a positividade ao setor da hospitalidade, com um toque de 
humor, e lamentamos se o TripAdvisor não aprecie isso.” – afirma Antonio Canton, 
cofundador do TWISPER. “Mesmo assim, aplaudimos a positividade, a imparcialidade, as 
corujas e todas as espécies de pássaros. Contudo, e acima de tudo, aplaudimos os nossos 
utilizadores, os seus amigos e todos os negócios das indústrias de hospitalidade e 
gastronomia. No final de contas, durante este confinamento, todos nós precisamos de 
positividade e alegria.” 

 

Querendo manter-se fiel aos seus valores fundamentais de positividade, imparcialidade e 
solidariedade, o TWISPER lançou uma campanha de apoio a negócios de hospitalidade 
e gastronomia para lidar com a crise atual. A empresa suíça está a oferecer 10 000 
subscrições Pro com acesso livre durante 1 ano à sua plataforma de negócios e a todas as 
funcionalidades premium. Assim, pretende ajudar estes negócios a promover as suas 
atividades através de um passa-a-palavra digital e a voltar a assumir o controlo da sua 

https://twisper.com/


 

imagem online. Os negócios que estiverem interessados, podem simplesmente utilizar o 
promo code “POSITIVE” no seu registo, em TWISPER Business. 
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Link para a página de imprensa e Media Kit do TWISPER 
Link para transferência das imagens em alta resolução 

 

SOBRE O TWISPER 

O TWISPER é uma aplicação social de viagens, em rápido crescimento, criada na Suíça com o objetivo de permitir 
aos utilizadores descobrir locais incríveis para comer, dormir e beber em todo o mundo, com os seus amigos, e 
partilhar apenas experiências positivas nestes locais fantásticos.  

O TWISPER une as pessoas aos seus amigos em quem confiam e aos negócios que adoram, para trazer de volta 
a imparcialidade, a autenticidade e a positividade ao mundo das recomendações online. 

Criado em 2018, o TWISPER é usado em mais de 90 países e está disponível em 7 idiomas, dando emprego a 
mais de 50 colaboradores em Genebra e Lisboa.  

Pode consultar mais informações em www.twisper.com 
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