PROPOSTA COMERCIAL
Sistema Autosserviço de chopp

Apresentamos nossa proposta comercial para implantação de sistema de Autosserviço de Chopp
. Atenciosamente,

Alexandre Gontijo
Diretor
(31) 98816-3389 (vivo whatsapp)

Funcionamento
do Sistema:
O sistema Palm Beer é um conjunto de software e hardware
que interagem entre si possibilitando com que o cliente
consiga consumir chopp sem ter que ser servido por alguém.
O equipamento é adaptado em câmara fria, kegerator ou
chopeira e pode ser ativado por celular, cartão de
proximidade, pulseira ou copo com chip identificado.
O pagamento do chopp é pré-pago, o cliente adquire
créditos que são diminuídos à medida que for consumindo.
O crédito comprado pelo app é feito através de cartão de
crédito e o valor vai diretamente para conta do
estabelecimento. O cliente também pode pagar com pix ou até
pagar diretamente no caixa do estabelecimento com dinheiro,
cartão de crédito ou débito.
O sistea Palm Beer oferece várias inovaçõe stecnológicas,
além de fidelizar o cliente e aumentar a demanda :
Sistema de Fidelidade:
Cada ML de chope consumido é transformado em pontos
que podem ser trocados por prêmios estipulados pelo
estabelecimento, fortalecendo assim o lanço entre cliente e
o estabelecimento.

Ranking Premiado
O Ranking premiado é mais um serviço que pode ser
utilizado como recurso de marketing. O sistema cria em
tempo real um ranking entre os clientes, ordenando por
consumo. No final de um período o estabelecimento
concede prêmios em cortesia de chopp aos primeiros
colocados para serem consumidas nos equipamentos.
Desta forma o cliente vai ter sempre vontade de consumir
cada vez mais. O Ranking pode ser mostrado nas
televisões ou até mesmo nos celulares dos clientes,
criando uma verdadeira competição entre os clientes para
ver quem consome mais.

Sistema Administrativo:
O sistema Palm Beer conta com um programa de
retaguarda que possibilita o estabelecimento:
*
*
*
*
*
*
*

Adicionar créditos para os clientes
Enviar mensagens para o celular dos clientes
Emitir relatórios de consumo por cliente
Emitir relatórios de consumo por produto
Controlar estoque de barril em uso
Controlar validade de barril em estoque
Integração com o sistema de gestão do
estabelecimento
Entre outros serviços

Benefícios:
* Aumento no mínimo de 30% na demanda
* Economia dos 10% do garçom
* Evita desperdício
* Não tem problema com erro de conta
* Cliente não tem que enfrentar fila para pagar conta
* Liberdade para o cliente servir a quantidade
desejada na hora desejada

Formas de comunicação para
servir o chopp:
Cartão de Identificação:
O estabelecimento pode trabalhar com cartão
personalizado que é adquirido pelo cliente tendo a
opção de devolve-lo e receber o dinheiro de volta
quando não for mais servir.

Aplicativo de Celular
Outra forma de comunicação para servir chopp é através do
aplicativo Palm Beer.
Para servir o chope basta selecionar a cerveja e clicar em
Liberar o Liquido .
Da mesma forma do cartão o aplicativo pode ser usado para
consumir chope com saldo pré pago ou através do sistema
pós pago atrelando o aplicativo a um cartão de crédito do
cliente.

Aplicativo de Celular
Através do aplicativo o cliente pode alterar seus dados
cadastrais, comprar crédito, trocar bônus por prêmios e ainda
comprar outros produtos do estabelecimento com seu crédito
pré pago

O sistema de loja no aplicativo pode tanto vender itens de uma
cervejaria como barris, growlers, camisas, etc como pode também
vender itens do Cardápio do Estabelecimento, como pizza,
refrigerante, porções, etc
Os pedidos podem ser direcionados a serem entregues na casa do
cliente (Delivery), na mesa ou no balcão. Assim que o pedido fica
pronto o cliente recebe uma mensagem no cellular.

INVESTIMENTO
O investimento consiste em um valor de implantação e um
custo mensal de aluguel dos equipamentos / plataforma. Os
equipamento deverão ser devolvidos no final do contrato.
Valor de implantação :
Opções de tela :
1a) Uma tela por torneira com monitor 10 polegadas + case ACM e Acrilico ........... R$ 2.575,00 (por torneira)
2ª) Uma tela por torneira com monitor 7 polegadas + case ACM e Acrilico............... R$ 2.426,00 (por torneira)
3ª) Uma tela para 2 torneiras com monitor 10 polegadas+ case ACM e Acrilico ...... R$ 1.782,00 (por torneira)
4ª) Uma tela para 4 torneiras sem monitor e sem case ............................................ R$ 1.120,00 (por torneira)

Condição de pagamento: a vista na assinatura do contrato ou
Em até 12 x cartão com juros de 3% ao mês
Custo mensal do aluguel:
O valor mensal depende do número de torneiras contratadas :
Número de
Torneiras

Valor mensal(por torneira)

2
R$ 180,00
3-8
R$ 160,00
9-15
R$ 150,00
Acima de 16
R$ 140,00
O valor da primeira mensalidade é cobrada junto com
a implantação, as demais mensalidades 30 dias após
a primeira.
Frete por conta do cliente

Cartões de Identificação
O estabelecimento pode trabalhar com identificação personalizado, o cartão é adquirido pelo cliente que pode optar em mantê-lo
ou devolver na saída recebendo o dinheiro de volta, com o cartão a pessoa pode comprar crédito pré pago ou atrelar ao seu
cartão de crédito e utiliza-lo nas compras com sistema pós pago.
Clube do Chopp
O cliente pode comprar um copo personalizado do bar com o chip de identificação e deixa-lo guardado no bar. Sempre que for até o
estabelecimento esse copo é entregue ao cliente que pode usá-lo da mesma forma do cartão.
Pulseira Identificada
A pulseira é uma outra forma de identificar o cliente, ela funciona da mesma forma do cartão e do caneco, pode ser adquirida no
estabelecimento, o cliente pode levar pra casa e utilizar outras vezes ou pode devolver ao caixa e receber seu dinheiro de volta.
Custo:
Cartão RFID identificado colorido com a marca da
empresa R$ 5,20 (unidade)

App da Palmbeer para
android e ios.

www.palmbeer.com.br

