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The World’s Best Wine Entertainment
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The World’s Best Wine Entertainment
A By Glass International é líder global em equipamentos profissionais de 
dosagem e preservação de vinhos. Amplamente reconhecida por sua 
tecnologia inovadora e soluções sob medida. Nossas soluções individuais 
para o comércio, para clientes do comércio e da indústria resultam de 
décadas de estreita cooperação com profissionais de vinhos em todo o 
mundo. O equipamento By the Glass® é usado diariamente em milhares 
de lojas em mais de 70 países em 5 continentes diferentes. Este catálogo 
fornecerá uma introdução às 4 principais linhas de produtos.

Experiência Marcante em Vinhos
A principal razão de ser By the Glass® é apoiar o comércio e a indústria 
do vinho promovendo experiências únicas em torno da bebida. É por 
isso que buscamos oferecer o “Melhor entretenimento em vinhos 
do mundo”. A qualidade dos vinhos nos dosadores By the Glass® é, 
naturalmente, nosso foco principal. Ser capaz de oferecer uma ampla 
seleção, bem como a apresentação atraente e convidativa, desencadeia 
o interesse dos consumidores.

Inovação
Como a nova geração de consumidores valorizam impressões visuais e 
preferem adquirir suas próprias experiências, criamos o conceito por taça e 
nos tornamos pioneiros em novas formas de interação do consumidor com o 
mercado de vinhos.
O conceito de Autoatendimento, através do qual os consumidores podem 
explorar inúmeros vinhos utilizando um cartão, mostra claramente o potencial 
de soluções inovadoras: a satisfação do consumidor, o preço médio da taça e 
o ticket médio cresce como nunca.

Soluções Inteligentes
Ao melhorar a experiência, as soluções By the 
Glass® fornecem um controle rigoroso com porções 
programáveis conservação inteligente evitando as 
perdas.

Feito sob-medida
Devido a singularidade de bares, restaurantes, lojas e 
adegas, a By the Glass® cria soluções sob medida para 
atender cada modelo de negócio. As quatro linhas distintas 
de equipamentos abrangem mais de 400 negócios 
diferentes. Opções adicionais permitem mais adaptações.
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Produtores & 
Distribuidores de Vinhos

Comércio Varejista de 
Alta Performance

Restaurantes, 
Bares & Hotéis
Melhorar a qualidade do serviço de 
vinhos para satisfação garantida dos 
clientes.

Aumentar a receita de vendas 
oferecendo mais opções e melhores 
vinhos por taça.
Obtenha controle sobre suas 
vendas de vinhos abertos e reduza o 
desperdício graças a
uma conservação perfeita. 

A apresentação perfeita dos vinhos 
na vitrine By the Glass® permite que 
os clientes acessem as melhores 
opções.

Troque garrafas em segundos 
otimizando a produtividade do seu 
time de atendimento

A linha Modular pode ser 
personalizada com a sua marca ou 
logo.

Serviço 
Perfeito 

Mais 
Interação

Manuseio 
Descomplicado

Agilidade 
& Controle

Personalizado

Sua Marca em 
Destaque

Visibilidade que 
Vende

Global com 
Serviços Locais

Mantém seus vinhos frescos e garante 
eles são servidos na temperatura ideal

Controle exato de doses e 
possibilidade de conexão direta com 
o caixa

Apresentação e destaque para seus 
vinhos

Autosserviço com tecnologia por 
cartão de acesso
 

A linha Standard é feita sob medida 
atendendo com precisão suas 
necessidades.

Atendimento rápido e eficientes 
onde quer que você esteja. Exclusivo 
suporte coparticipativo.

Garanta uma vitrine perfeita dos 
produtos nas degustações na loja.

Beneficie-se de uma possibilidade 
atraente, econômica e higiênica para 
auto degustação em PDV’s.

Trabalhe as possibilidades de 
explorar novas formas de interação 
com o consumidor.

Vincule diretamente a experiência à 
suas ofertas inclusive on-line.

Apresentação professional dos 
rótulos, vitrine interativa de vinhos.

Promova seus vinhos com uma 
apresentação em destaque no PDV.
Reduza o custo por amostra/
degustação.

Beneficie-se fortalecendo sua 
marca com a mobilidade dos 
dosadores Modular dentro do seu 
estabelecimento ou nos PDV. 

VANTAGENS DO 
CARD SYSTEM  BY THE GLASS® AUTO-ATENDIMENTO
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By The Glass® Modular By The Glass® Standard

Resumo Sistema de serviço de vinho que 
economiza espaço para duas garrafas 
que podem ser facilmente expandidas 
conectando unidades adicionais. Refrig-
eração termoelétrica.

Modelo em aço inoxidável para 6 
a 20 garrafas com compressor na 
lateral, temperatura simples ou dupla, 
oferecendo espaço para qualquer 
tamanho de garrafa e espaço para uma 
garrafa de reposição. 

Posições de garrafa 2-12 6-20

Refrigeração Termoelétrico, circulador de ar Compressor de alta performance

Posição do Motor Abaixo do gabinete Nos lados, esquerdo ou direito

Zonas de temperatura 1 por unidade/2 garrafas 1 ou 2

Doses ajustáveis Sim / 3 Sim / 3

Garrafa em Stand-by Sim

Partição Móvel Sim

Trava de porta Sim Opcional

Bloqueio Geral Sim Opcional

Opcionais • Dose única de degustação
• Inserção de slogan ou logo

• Card system (Acesso via cartão)
• Fundo transparente
• Várias cores de acabamento.
• Sistema de refrigeração dividido

Famoso por Prático no tamanho, manuseio fácil e 
reposição da cabeça dosadora.

Fácil manuseio, econômico, confiável e 
resistente.

Encontrado em Bares e restaurantes pequenos e médios 
e lojas menores. 

Bares e restaurantes médios ou grandes 
e no varejo.

Prazo de entrega 30 dias – Venda Premium Até 90 dias

Comparativon
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O MAIS COMPACTO, VERSÁTIL E EXPANCÍVEL
WINE DISPENSER
O dispenser Modular é um sistema inteligente e compacto para duas garrafas que pode ser 
facilmente expandido através da conexão em rede com até outros 5 unidades. Dado seu 
tamanho compacto e pesando 22 kg, ela se adapta facilmente a todos os nichos ou estantes 
e pode até mesmo ser utilizada para locais ou soluções móveis em constante mudança. Seu 
design holandês moderno e iluminação regulável apresentam perfeitamente os vinhos. Além 
disso, os painéis laterais de acabamento podem ser personalizados valorizando marcas e 
patrocinadores. O dispenser By the Glass® Modular combina a última geração da tecnologia de 
resfriamento e preservação de vinhos termelétrica, incluindo o controle de doses. O dispenser 
Modular vem com a tecnologia de cabeça dispensadora removível para facilitar a limpeza e uma 
troca de garrafas ainda mais rápida.

MODULAR
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BY THE GLASS® MODULAR

250 = L
685 = A
231 = P

500+1 = L
685 = A
231 = P

750+2 = L
685 = A
231 = P

1000+3 = L
685 = A
231 = P

1250+4 = L
685 = A
231 = P

1500+5 = L
685 = A
231 = P

Atenção: Confira mais sobre as conexões nas informações adicionais.
                 Os painéis laterais removíveis são opcionais e possuem 1,5cm de espessura.
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O By The Glass®  Modular acabou por 
ser o modelo perfeito para integrar nas 
prateleiras, permitindo-nos oferecer 6 
vinhos por seção, 42 no total, fazendo 
da degustação uma parte crucial na 
experiência de compra.

Schuttelaar
Zwolle - Holanda

Depois do dispenser By The Glass® Modular 
nossos clientes sentiram-se mais confiantes 
e empolgados sobre nossos vinhos.

Vince Cabico
Distribuidor Oficial Gallo Wines  

 Emperador Distillers Ltda.
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