Senhores ,

Apresentamos proposta comercial para venda de nossa Beer Station e
aluguel da plataforma Palm Beer.
Atenciosamente,
Alexandre Gontijo
Diretor
(31)98816-3389

BEER STATION
Freezer com duas torneiras, customizado com a marca do cliente, pronto para
venda de chopp com autosserviço. Ideal para condomínios residenciais,
clubes, postos de gasolina, bares, casas de shows, eventos, etc.
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Cervejeira Porta Cega 449L Marca Imbera Modelo CCV315
Consumo de energia: kW h /24h 6.665
Temperatura: 2 ºC, -2 ºC, -4 ºC e -6 ºC
Medidas Externas (Altura: 2080 mm, Largura: 682 mm, Profundidade: 612 mm)
Medidas Internas (Altura: 1559 mm, Largura: 598 mm, Profundidade: 487 mm)
Torneiras Italianas
Extensor de torneira
Conectores Engate Rápido
Conectores Engate Rápido em T
Pingadeira em Inox
Monitor 19 polegadas com saída HDMI
Central Palm Beer de Automação
Válvulas de ﬂuxo Palm Beer
Leitores RFID
Case de madeira para monitor
Plotagem customizada com arte do cliente

COMO FUNCIONA A
VENDA DO CHOPP
COM AUTO SERVIÇO
Para o cliente servir chopp é preciso fazer
um cadastro na plataforma e adquirir
créditos.
Após adquirir os créditos o cliente tem a
opção de se identiﬁcar através de
Aplicativo Mobile, Cartão de identiﬁcação,
Pulseira de identiﬁcação, Copo com chip
ou Biometria Digital.
Após a identiﬁcação, ele pode servir chopp
até que os créditos se esgotem.

APLICATIVO DE CELULAR
Através do aplicativo o cliente pode fazer seu cadastro, comprar crédito, servir chopp , trocar bônus por prêmios e ainda
comprar outros produtos do estabelecimento com seu crédito pré pago.

APLICATIVO (LOJA)
A opção loja no aplicativo, pode tanto vender itens de uma
cervejaria como barris, growlers,como pode também
vender itens da copa ou cozinha em um bar ou até itens
de comércios parceiros em condomínios, transformando
o app em um verdadeiro Marketing Place.

Os pedidos podem ser direcionados a serem entregues na casa
do cliente (Delivery), na mesa do estabelecimento ou no balcão.
Sempre que um pedido ﬁca pronto, o cliente recebe uma
mensagem no seu aplicativo.

OS CRÉDITO COMPRADOS PELO CLIENTE
Os créditos comprado pelos clientes caem diretamente na conta
do estabelecimento, utilizamos o Sistema Cielo E-Comerce e as
taxas serão negociadas posteriormente entre o estabelecimento
e a CIELO.
O crédito pode ser adquirido pelo cliente através do aplicativo, no
caixa do estabelecimento ou através de totens.
SISTEMA DE FIDELIDADE
Cada ML de chope consumido é transformado em pontos e pode
ser trocado por prêmios estipulados pelo estabelecimento,
fortalecendo assim o lanço entre cliente e o estabelecimento.
RANKING PREMIADO
O sistema cria em tempo real um ranking entre os clientes
ordenando por consumo. O estabelecimento pode criar
premiações para quem consumir mais, criando uma verdadeira
competição entre os clientes.
WHITE LABEL
Temos a opção da criação de um aplicativo com a marca do
Cliente, utilizando toda nossa plataforma. (O Sistema White
Label deverá ser cotado separadamente)
SISTEMA ADMINISTRATIVO
O sistema Palm Beer conta com um programa de retaguarda que
disponibiliza ao estabelecimento:
* Cadastro de clientes, adiciona créditos, cadastro de produtos,
barris e torneiras.
* Envio de mensagens para o celular dos clientes (push)
* Emissão relatórios de consumo diversos
* Dashboards de estoque, consumo e ﬁnanceiro
* Integração com o sistema de gestão do estabelecimento
* Entre outros serviços

TREINAMENTO
Será feito um treinamento virtual com funcionários do estabelecimento que irão operar o equipamento e o
sistema administrativo

SUPORTE
O suporte ao equipamento será fornecido de segunda a sexta de 8:00 as 18:00 através de whats app ou email.
MANUSEIO DO CHOPP
Todo manuseio do chopp é de inteira responsabilidade do cliente, qualquer treinamento sobre temperatura,
espuma, explicação sobre equipamentos de extração e outros assuntos relacionados serão cobrados como
consultoria separadamente.

MANUTENÇÃO E GARANTIA
Todos os equipamentos têm garantia de 1 ano, sendo que o Freezer caso haja manutenção será feito por
técnicos da Imbera que estão presentes em todo território nacional. Os demais equipamentos em caso de
defeito no período da garantia serão substituidos em até 7 dias úteis após o recebimento do equipamento
com defeito, com exceção dos casos em que o defeito for causado por descarga elétrica, queda de raio ou
explosão, mal funcionamento dos equipamentos

INVESTIMENTO
O investimento no negócio é feito na aquisição da Beer Station e
valor mensal de aluguel da plataforma, pagos à Palm Beer.

Valor do equipaemnto :
A vista com monitor de 19 polegadas ... R$ 15.900,00
A vista com monitor de 10 polegadas …R$ 14.900,00
Ou em até 12x no cartão com juros de 3,5% ao mes

Frete: Por conta do cliente
Valor mensalidade Palm Beer
Os valores mensais dependerão do número de equipamentos
comprados. Segue uma tabela abaixo com esses valores:
VALORES DE ALUGUEL MENSAL POR TORNEIRA

Número de Beer Station
1 equipamento
De 2 a 4
De 5 a 7
Acima de 7

Valor mensal por torneira
R$ 180,00
R$ 160,00
R$ 150,00
R$ 140,00

O valor da primeira mensalidade é cobrada junto com a implantação, as demais
mensalidades 40 dias após o recebimento do equipamento.
IMPORTANTE : Não prestamos consultoria para manuseio do chopp, para uso adequado do equipamento o cliente deverá
ter conhecimento no manuseio, conservação, temperatura, extração, espuma, etc.

PLANO DE NEGÓCIOS
Seguem dados de media de venda por equipamento. Uma Beer Station geralmente
vende no mínimo 250 litros mês em condomínios e em bares , pubs , clubes pelo
menos 600 litros. Já em eventos geralmente ultrapassa 1.000 litros.

Calculo estimado venda em condomínios
Qtd
%
Produto
Litros Custo T.Custo Venda T.Venda Cartão CO2/Nitro Desperdicio Imposto Liquido
Cerveja
Pilsen
200 8,50 1.700,00 17,00 3.400,00 136,00
120,00
51,00 136,00 1.257,00
Cerveja IPA
100 12,00 1.200,00 25,00 2.500,00 100,00
60,00
36,00 100,00 1.004,00
Total
300
2.900,00
5.900,00 236,00
180,00
87,00 236,00 2.261,00

Custo Palm Beer
(2x180,00)
Lucro mensal
Pay Back (meses) 7,83

R$ 360,00

R$ 1.901,00

Conclusão :
O investimento de um freezer irá gerar um lucro
aproximado de R$ 1.900,00 mensais se levar
em conta uma media de venda de 300 litros
mês. Retorno do investimento em 8 meses.
O valor pago à Palm Beer mensalmente será
de R$ 360,00 que correspondem a 2 torneiras
com o custo de R$ 180,00 por torneira.
Em condomínios também podem ser
exploradas as vendas do Marketing place
vendendo no app produtos de comércios
parceiros.
No caso de bares, pubs e eventos, outros itens
como alimentação também poderão ser
vendidos pelo app ou cartão.

App da Palmbeer para
android e ios.

www.palmbeer.com.br

