
WineCloud
A Revolução na Arte de
Servir os Vinhos



Chegou a hora 
de inovar!

Inove na forma de servir os seus vinhos por
taça! O seu cliente pode colocar crédito no
App, se servir, harmonizar, avaliar,
compartilhar a experiência de vinho na mídia
social, tudo online pelo celular. A fila de espera
nunca mais será a mesma!

WINECLOUD É MAIS QUE UM
APLICATIVO, 
É UMA FERRAMENTA DE
MARKETING.



Personalize a sua
página no App e
atraia mais clientes!

Além das fotos, pode colocar uma descrição da
sua loja, com características do serviço e o que
você pode oferecer por meio do seu wine
dispenser Wineemotion! 
 

COLOQUE FOTOS PARA QUE SEU
CLIENTE SE APAIXONE PELA
ATMOSFERA DO AMBIENTE E SE
INTERESSE PELO SERVIÇO
DIFERENCIADO.



Otimiza o atendimento dos seus
funcionários, deixando o cliente mais
satisfeito do serviço. 
 
Recarregando crédito no App pelo
próprio celular, através da plataforma
segura PayPal, seu cliente irá degustar os
vinhos facilmente, evitando esperas.

AUTONOMIA E VELOCIDADE NO
ATENDIMENTO

Autonomia
total para o
seu cliente

O cliente poderá acompanhar o próprio
crédito, diretamente pelo aplicativo, na
aba inferior do menu. 

CRÉDITO RESIDUAL



Acesso à
lista dos
vinhos Neste menu, seu cliente poderá saber

quais são os vinhos disponíveis em
toda a loja. 
 
Poderá acessar, em ambos os menus,
a avaliação média por vinho dos outros
usuários, em uma escala de 1 a 5
estrelas.

VINHOS NA LOJA

Seu cliente poderá ter acesso aos
vinhos disponíveis na Wineemotion e
ser atraído até de casa!
 
Disponibilize degustações horizontais,
verticais ou temáticas na máquina para
estimular o retorno à sua loja!

VINHOS NA WINEEMOTION



Tipo de uva, safra, nome do produtor,
descrição completa do vinho e foto do
rótulo disponível. Permita seu cliente
conhecer as caraterísticas pelos vinhos
oferecidos antes de degustá-los.

DESCRIÇÃO, DETALHES E FOTO
DO VINHO

Conhecer
antes de
degustar Estimule a venda agregada dos itens

do cardápio que melhor harmonizam
com o vinho escolhido pelo seu cliente. 

 
Seu cliente se torna mais confiante na
escolha feita, com a experiência
gastronômica completa.

HARMONIZAÇÃO



Após escolher o vinho, seu cliente
aproximará o celular ao QR code
visualizado na tela do bico escolhido,
para ativar o serviço da dose.

SEU CLIENTE SE SERVE
SOZINHO  ATRAVÉS DO
WINECLOUD

Liberar a
dose pelo
celular



Minha nota: Permite seu cliente avaliar
de 1 a 5 estrelas cada vinho degustado,
podendo adicionar sua própria
avaliação. 
 
Avaliação geral: orienta o cliente e
permite que o estabelecimento entenda
e direcione suas vendas.
 
Lista de favoritos:  Permite ao cliente
escolher e salvar os vinhos favoritos,
estimulando a venda futura de outras
taças ou garrafas.

MINHA NOTA , AVALIAÇÃO
GERAL E LISTA DE FAVORITOS.

Avaliar os
vinhos
degustados



Uma nova experiência ou um vinho especial
estimulará o seu cliente a compartilhar na
rede social, pelo Facebook e/ou Twitter,
divulgando as vantagens da sua loja.

SEU CLIENTE COMO PARCEIRO DE
DIVULGAÇÃO DA SUA LOJA

Compartilhar  
nas mídias
sociais



Acesso ao histórico detalhado dos
vinhos degustados anteriormente,
com fácil visualização dos rótulos
que mais agradaram o seu paladar.

HISTÓRICO DOS VINHOS
DEGUSTADOS PELO CLIENTEHistórico

das
degustações



WineCloud
É um novo recurso no mundo do vinho que fará parte do dia a
dia do seu cliente
 
Ele ganha liberdade na sua loja, com fácil acesso a informação e
a possibilidade de degustar uma série de vinhos, identificando
os detalhes daqueles que mais agradaram o próprio paladar. 
Ao longo do tempo, terá construído uma vasta lista de vinhos
favoritos, previamente avaliados.
 
WineCloud é a ferramenta mais esperada pelos exploradores e
apreciadores de vinho!

 

A CHAVE PARA A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE


