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O que é Bonevi?



Bonevi é um novo conceito 
no mercado de bebidas. 
Um vinho frisante que está 
sempre na temperatura 
correta e é servido na medida 
ideal, a sua taça.

Uma bebida surpreendente, 
refrescante e versátil, com um 
sistema de envase e tiragem 
diferenciado, conhecido por 
EXPRESS SPARKLING WINE.



A bebida



Bonevi é um vinho que se transforma em frisante quando servido ao cliente.

Produzido com uvas européias em uma das mais respeitadas regiões produtoras de 
espumantes do mundo, a Serra Gaúcha, tem sua qualidade garantida pela Cooperativa 
Vinícola Garibaldi, detentora de vários prêmios internacionais.

É apresentado nas versões Bonevi Sec e Bonevi Demi-Sec.



Em 2013 fomos escolhidos, entre 1600 
concorrentes, como uma das 20 
startups mais promissoras do Brasil 
pelo Inovativa Brasil, um programa 
desenvolvido pelo MDIC, Endeavor e 
McKinsey & Company. 

Um negócio 
promissor



A solução em vendas
Apresentamos uma solução inovadora em um 
mercado que sempre pediu por espumante em 
taças, com valor competitivo e lucrativo.

Bonevi alia a sofisticação do espumante à 
praticidade e potencial de vendas do chope.

Nosso produto foi especialmente pensado 
para atender hotéis, resorts, eventos, bares e 
restaurantes.



Aprovado pelo 
mercado consumidor
Temos comprovado o sucesso da marca Bonevi e a 
grande demanda e aceitação do produto através 
da participação em vários eventos.



Tecnologia alemã Nossa tecnologia patenteada 
nos permite distribuir Bonevi em 
embalagens de 20l.

Mais rentabilidade no ponto de venda 
aliada à redução do desperdício. 



Fornecemos vários produtos promocionais que auxiliam na 
venda do produto e exposição da marca, tais como taças 
especiais para a bebida, misturadores, display luminoso, display 
de balcão, balcão especial, entre outros. 

Todos com a identidade visual da marca Bonevi.

Material promocional
Apoio nas vendas



Vantagens

Operação e gestão simplificadas  •  Equipamentos em comodato  •  Suporte técnico qualificado  •  Qualidade constante e menor 

desperdício  •  Preço mais competitivo do mercado  •  Diminuição de custos  •  Maior rentabilidade • Menor consumo de energia

Perfeito a 
qualquer hora

Sistema Zero 
Desperdício

Menor espaço de 
armazenamento

Preocupação 
com a natureza

Sempre na 
temperatura certa

Não precisa abrir uma 
nova garrafa

960 litros de Bonevi 
ocupam o mesmo 

espaço que 288 litros 
em garrafas

Menor produção 
de lixo -  descarte 

simplificado



Dados Técnicos

Torre

Torre instalada em balcão
Pré-resfriador 

pode ficar 
até 5 metros 

longe da torre

Dispensa 
o uso de 

câmara fria

Validade 
de 6 meses 
fechado e 

30 dias após 
aberto

Pré-resfriadorA

A
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Que tal brindar a uma nova parceria?

Fale com a nossa equipe:

contato@bonevi.com.br 

Fone (51) 9754.0202

  facebook.com/bebabonevi         bonevi.com.br

Contato



Produto destinado para maiores de 18 anos.  Aprecie com responsabilidade.


