
  

BRevo – Destaques e Notificações

O estabelecimento é geolocalizado na primeira tela do aplicativo.
O cliente segue o estabelecimento e recebe notificações das cervejas engatadas.



  

BRevo – Telas do Aplicativo



  

BRevo – Site e Smart TV

A lista de cervejas engatadas pode ser exibida no site do estabelecimento e também  
em smart TV´s. O formato de exibição pode ser alterado.
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BRevo – Instalações 
São Paulo e Brasil



  

BRevo – Informações

Aplicativo brasileiro pioneiro em tap lists e festivais desde 2015

Pioneiro em ranking para festivais desde 2015

Mais de 14.500 instalações no Brasil

Clientes em 8 estados do Brasil

Maior número de PDV's nos estados de São Paulo, Ceará e Pernambuco

Mais de 830 torneiras listadas (online)

Mais de 40.000 trocas de barris

Mais de 1 milhão de notificações entregues a usuários

Maior base de dados de lojas, bares, cervejarias e lojas de insumo

Participação em mais de 15 festivais como aplicativo oficial

Participação com algum apoio do aplicativo em mais de 30 festivais
 



  

BRevo – Geração de Imagens 
Feed e Stories para Redes Sociais
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BRevo – Apps Customizados



  

BRevo – Clientes

/



  

BRevo – Clientes
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