


ESTAMOS MUDANDO, MUDANDO A SOCIEDADE, MUDANDO 
COMPORTAMENTOS. SEM PERCEBER, A EVOLUÇÃO ACONTECE 
A CADA ESCOLHA, CADA INTERAÇÃO, ALGUNS CHAMAM DE 
INOVAÇÃO, OUTROS NEM PERCEBEM!

ENTREGAMOS A MUNDANÇA.



O mercado de bebidas no Brasil mudou desde a entrada de 

novos players, seja cerveja, destilados, vinhos e espumantes.

Para quem está pensando em investir e descentralizar a venda 

fugindo dos tradicionais pontos de venda, a opção é trabalhar 

com vending machines  (auto serviço).

Mercado de bebidas

Uma solução totalmente gerenciável e aplicavel aos mais 
diferentes tipos de bebidas geladas servidas em torneira - onde 
o Beer Self entra. 

As vending machines são sistemas de entrega de alimentos como 
máquinas de chocolates, café expresso, refrigerantes e outras de 
formas automáticas que têm uma operação descomplicada.



BeerSelf
A BeerSelf, solução desenvolvida no Brasil, de fácil fabricação 

e manutenção, oferece o serviço de dispenser de bebidas 

controlada totalmente por app (aplicativo de celular).

A tecnologia desenvolvida permite que o cliente compre 

de forma descomplicada utilizando um cartão de crédito 

cadastrado no app (semelhante ao aplicativo de locomoção) 

e adquirindo apenas a quantidade desejada. 



Segurança Tecnologia Sistema
Com sua plataforma robusta 
e segura em nuvem, o usuário 
mantém seus dados seguros e 
pode utilizar o app em qualquer 
dispositivo da rede BeerSelf. 

Os equipamentos são operados 
conectados via internet (4G ou internet 
a cabo) formando um cadastro único 
para cada detentor da rede, que pode 
visualizar todas os máquinas e monitorar 
vendas e disponibilidade de produtos.

De forma inteligente, os equipamentos 
controlam os níveis de produto para  
reposição e gestão de qualidade.

As vendas são monitoradas em tempo 
real em toda a rede. Os comportamentos 
de consumo são lidos e interpretados, 
formando um big data comportamental.

A operação do sistema é intuitiva e de fácil 
compreensão, tanto para usuários do app 
quanto para os proprietários do sistema.

Com a popularização do uso de apps, os 
usuários têm a segurança e a liberdade 
para adquirir produtos em qualquer local 
do Brasil. Onde tiver um produto que use a 
plataforma, ele pode comprar.

A máquina não usa papel moeda ou 
moedas, tornando o sistema menos 
suscetível a vandalismos e roubos e 
diminuído a interferência humana para 
trocas e reposições.



Contato
contato@beerself.com.br


