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O QUE É?
O CLUBE MILLE BIER foi criado para promover uma 
experiência única para os amantes de cerveja 
artesanal, gerando aos seus participantes algumas 
vantagens:

● Produtos com preço diferenciado

● Entrega em casa sem custo 

● Acesso a produtos e promoções exclusivos da 
cervejaria

● Degustação em primeira mão de novos rótulos 
desenvolvidos pela cervejaria

● Cashback para créditos e Consumo nas choperias
● Aplicativo Mille Bier



Para participar do CLUBE MILLE BIER você terá que 
fazer crédito mínimo mensal (valor de R$ 100,00).

Este crédito deverá ser feito até todo dia 10 ou 20 de 
cada mês!

COMO 
FUNCIONA?



O crédito para o  CLUBE MILLE BIER pode ser feito das 
seguintes maneiras:

● Pic Pay;
● Transferência bancária - Pix;
● Débito ou Crédito (através de link);
● Aplicativo Mille Bier;

OBS: o valor do crédito mínimo mensal será corrigido pela inflação 
decorrente dos 12 meses de participação do cervejeiro, começando a 
contar da data de inscrição no Clube.

QUAL O 
PROCEDIMENTO PARA 
FAZER O CRÉDITO 
MÍNIMO MENSAL?



O CLUBE MILLE BIER tem a disposição vários tipos de 
cervejas, copos, camisas, entre outros produtos, aos quais o 
sócio.  O crédito mensal contempla duas entregas sem 
custo!

A comunicação com o associado, ocorre através de what’s 
up . Desde a tabela com os valores de produtos, os 
descontos, as promoções semanais, as campanhas, os 
eventos, os pedidos e o saldo!

Pelo APP você pode acompanhar também seu saldo e 
histórico de compra, assim como pode realizar o 
pagamento!

COMO UTILIZAR OS 
CRÉDITOS?



Claro, é possível sim fazer outros pedidos ao longo 
do mês, porém com algumas regras de taxas de 
entrega.

● Pedidos extras acima de R$ 80,00 serão isentos 
de taxas de entrega, abaixo deste valor terão uma 
taxa de R$ 15,00 para entrega.

PEDIDOS EXTRAS NO 
DECORRER DO MÊS, 
É POSSÍVEL REALIZAR?



Não é necessário consumir todo o crédito no mês, 
ficando assim o saldo de crédito para se somar ao 
novo crédito mínimo mensal do próximo mês.

OBS: o crédito mínimo mensal permanece o valor de R$ 100,00 
indiferente de ter crédito do mês anterior.

É NECESSÁRIO 
CONSUMIR TODO O 
CRÉDITO NO MÊS?



O participante tem o período de 6 meses para consumir os 
créditos acumulados.

EX: credito de Janeiro terá validade até Junho, 

QUANTO TEMPO PARA 
CONSUMIR OS CRÉDITOS 

ACUMULADOS?



● Com dois meses consecutivos exclusão e 
zeramento dos créditos.

● Com 04 meses intercalados em um período de 12 
meses exclusão e zeramento dos créditos
OBS: caso o participante seja excluído do CLUBE MILLE BIER, o 
mesmo ficará impossibilitado de retornar.

O QUE ACONTECE SE 
NÃO FIZER OS 
CRÉDITOS NO MÊS?



● Solicitar formalmente com 01 mês de antecedência
● Caso tenha crédito, definir  os produtos que deseja 
retirar;
● Somente escolher os produtos com valor integral do 
crédito;

COMO POSSO 
CANCELAR MINHA 
PARTICIPAÇÃO NO 

CLUBE?



O valor da CASHBACK é de 10%, tanto para os créditos 
realizados, como para o CASHBACK DE CONSUMO 
NAS CHOPERIAS. 

O cashback referente aos créditos é bonificado assim 
que o crédito acontece.

Já o cashback em relação ao consumo nas choperias, 
ele é bonificado após o término do mês. Realizado até a 
data do dia 10 do mês seguinte!

QUAL O VALOR DO
CASHBACK?



Para que possamos chegar em mais pessoas que 
gostem de um bom chopp de qualidade, sempre 
realizamos campanhas de incentivo para as 
indicações de novos sócios!

Para grupos maiores, temos reuniões na fábrica e 
na choperia para degustação e apresentação do 
clube;

- Obs: campanha atual;

INDICAÇÃO PARA O 
CLUBE MILLE BIER



Existem 2 planos de consumo:

● Mensal - R$ 100,00 
● Anual: R$ 1.200,00 - paga  em 10x de R$ 120 no 

cartão de crédito - Paga 12 meses, Ganha de 
imediato o cartão fidelidade com R$ 100 para 
consumo, além de ganhar uma caixa com 12 
Pilsen 600ml..

● O plano de consumo é liberado até o quinto dia 
útil do mês para utilização do sócio!

PLANOS DE 
CONSUMO!!



Além de todos os benefícios que disponibilizamos, 
também buscamos parcerias de descontos para os 
sócios do clube! 

Hoje temos parcerias de descontos com barbearias, 
restaurantes… 
nosso objetivo é ampliar cada vez mais!

PARCEIROS DO 
CLUBE MILLE BIER



MILLE BIER 
EMPRESAS

UMA CERVEJA 
QUE NÃO SE PEDE, 
SE ESCOLHE!



VANTAGENS

● Cashback nas choperias;

● 10% de desconto para pedidos - colaborador!

● 1 (uma) entrega grátis semanalmente;

● Descontos no pedidos de barris para confraternização

● Welcome Mille Bier - A empresa ganha uma caixa no ato do contrato

Crédito pessoal e intransferível**



EMPRESAS CONVENIADAS

Crédito pessoal e intransferível**



Rua Tuiuti nº 2146, Aventureiro - Joinville/SC

INSTITUCIONAL

                                       

UMA CERVEJA 
QUE NÃO SE PEDE, 
SE ESCOLHE!



        Rua Itaiopólis, 622 - Saguaçu

NOSSOS LOCAIS:

                                       

UMA CERVEJA 
QUE NÃO SE PEDE,  
SE ESCOLHE!

                             Rua Tubarão nº 205, América

    Rua Marquês de Olinda, 3513 - Glória



Rua Tuiuti nº 2146, Aventureiro - Joinville/SC

INFORMAÇÃOS DO CLUBE: 

                                               47 99757 2028

UMA CERVEJA 
QUE NÃO SE PEDE, 
SE ESCOLHE!


