1

Pour my beer
BRASIL

Liberdade para servir

O sistema Pour my Beer
permite que seus clientes, de
forma rápida, eficiente e
responsável, sirvam sua
própria cerveja enquanto é
significamente reduzido o
desperdício do seu bar.

A idea surgiu em novembro de 2008, quando o fundador da empresa, curtindo a noite em um bar lotado, viu o seu copo vazio e
imensas filas de frequentadores tentando conseguir encher seus copos. Após muita espera tentando beber outro chopp, sem
conseguir, surgiu a ideia do self-service. Em abril de 2009, estava pronto para comercialização, o primeiro protótipo de self-service de
bebidas.
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Os benefícios

Adeus ao
desperdício

Relatórios
completos de
venda de
chopp

Aumente
suas vendas

Fácil
configuração

Seus clientes
irão adorar

Libere seus
garçons

A Pourmybeer já conta com centenas de instalações nos EUA e Canadá, ajudando o cliente a servir sua própria bebida e facilitando o
dono do estabelecimento ter maior controle nas vendas e ainda acabar com o desperdício. Nosso sistema é responsável por servir,
instalar e prestar assistência a mais estabelecimentos do que toda a concorrência somada. Se você já viu, ou ouviu, sobre um
estabelecimento com um sistema self-service de bebidas nos EUA ou Canadá, é muito provável que tenha sido o Sistema Pourmybeer!!
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A Experiência
Maximize seu lucro e melhore seu atendimento com nossas soluções

Carregue seu
cartão

Passe o cartão
e sirva-se

Aproveite!

• Seu cliente recebe um cartão
RFID codificado ao se
apresentar no balcão.

• Assim que o cartão é lido, o
sistema reconhece o cliente e
libera o acesso.

• Clientes com liberdade de servir
aumentam seu consumo.

• O cliente poderá escolher o
valor a carregar ou adquirir um
cartão já carregado.

• Seu cliente verá o crédito
disponível e o quanto já
consumiu na tela..

• Clientes não se irritarão mais
com a demora para serem
atendidos e com erros nas
comandas.

• Seu cliente poderá servir-se
com a bebida de sua escolha.

• Libera seus funcionários para
realizar melhor outras tarefas.
• Bom para seu estabelecimento,
seus funcionários e
principalmente seus clientes.

Escolha a forma de pagamento que melhor se adapta ao seu estabelecimento, nosso sistema permite realizar pagamentos
pré-pagos ou pós-pagos.
Escolha o melhor tipo de instalação para seu estabelecimento, nosso sistema permite ser instalado em sistemas móveis,
em paredes e mesas.
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Mídia
Veja a repercussão de nossos sistemas

CNN Money

Bloomberg

Fox News

Blog brasileiro +1 Gole
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Controle e informação de consumo
Tudo na ponta dos dedos

Cartões

Relatórios

Saiba a situação de todos os

Relatórios completos de consumo

cartões autorizados. Consumo e

do seu chopp. Relatórios diários,

histórico de cada cliente. Cartões

semanais e mensais. Tudo

com criptografia, a prova de

centralizado no tablet do seu

fraudes e separados para

Sistema Pourmybeer.

Administrador, Staff, Clientes e
Limpeza.

Personalize
Faça você mesmo a configuração da tela do Sistema Pourmybeer, troque
logotipos e marcas, inclua textos explicativos e altere os valores cobrados.
Tudo simples e rápido.
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Obrigado e
bons negócios!

Pourmybeer Brasil
Av. Abelardo Bueno, 1111 bl.1 sala 255
Rio de Janeiro, RJ

Contato
Comercial: vendas@pourmybeerbrasil.com.br
Suporte Técnico: suporte@pourmybeerbrasil.com.br

Telefones
Escritório: (21) 9964-40579
Vendas: (21) 9717-69985
Suporte: (21) 9959-96157

