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Quem faz o que? MCE Cliente

Compra x

Consignação

Frete x

Higienização x

Gestão durante evento x

Consultoria para gestão (opcional) x

Comunicação da ação x x

Apoio técnico para criação de arte x

Elaboração da arte x

TERCEIRIZAR A GESTÃO DOS COPOS
operação, sensibilização, fornecimento e higienização                      
dos materiais reutilizáveis

Solução para fazer
eventos limpos
A Meu Copo Eco é uma solução 
colaborativa que reduz a quantidade 
de lixo em eventos. Permite substituir 
100% dos copos descartáveis por 
reutilizáveis, contribuindo para o 
consumo consciente e possibilitando 
a redução de até 80% dos resíduos 
gerados. E tudo isso sem custos 
adicionais para os organizadores.

• Substituir 100% dos descartáveis por  reutilizávei;

• Servir as bebidas diretamente no copo;

• Empregar bebidas em grandes volumes (barris, galões, etc.);

• Utilizar o conceito da caução.

Como realizar um 
Evento Lixo Zero?

1

2

3

COMPRAR
materiais reutilizáveis, personalizados ou genéricos

CONSIGNAR
materiais reutilizáveis genéricos

Quais são as opções 
para trabalhar com 
o Meu Copo Eco?

Opção 01
Compra             
de materiais 
reutilizáveis

Você adquire a quantidade necessária 
de copos e porta-copos reutilizáveis e 
adapta os materiais à sua logística de 
bebidas no evento. Imagine como um 
produto a mais no seu bar.

a quantidade necessária de materiais 
reutilizáveis para o seu evento a 
Meucopo Eco fornece consultoria, sem 
custos adicionais.

É importante lembrar que:

• Os materiais comprados 
não podem ser devolvidos 
após sua utilização;

• Caso haja interesse pelo 
os serviços de higienização 
e ou gerenciamento dos 
copos durante o evento, 
a viabilidade deverá ser 
avaliada pela Meu Copo 
Eco, e o valores serão 
orçados a parte.
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Quem faz o que? MCE Cliente

Compra

Consignação x

Frete x

Higienização x

Gestão durante evento x

Consultoria para gestão (opcional) x

Comunicação da ação x x

Apoio técnico para criação de arte x

Elaboração da arte x

Não disponibilizar copos descartáveis x
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Apoio técnico para criação de arte
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Opção 02
Consignação 
de materiais 
reutilizáveis

A Meu Copo Eco dispõe uma linha de 
copos e porta-copos genéricos, com 
diferentes estampas relacionadas à 
sustentabilidade.

Não há quantidade mínima para os 
materiais genéricos. O nosso objetivo é 
incentivar qualquer pessoa a reduzir o 
lixo evitando os copos descartáveis.

Para realizar a compra consignada 
é necessário fazer o cadastro e um 
depósito no valor total da mercadoria 
mais os custos com transporte.

A diferença desta opção para a compra 
(opção 01) é que ao consignar os 
materiais você pode devolvê-los caso 
eles não sejam vendidos.

É importante lembrar que:

• Os materiais consignados 
podem ser devolvidos 
após sua utilização;

• O cliente pode 
permanecer com os 
materiais até 5 dias.

Opção 03
Terceirizar 
100% a gestão               
dos materiais 
reutilizáveis

Nesta opção não há custo para o cliente. 
A organização do evento opta por 
terceirizar totalmente a ação dos  copos 
reutilizáveis: operação, sensibilização, 
fornecimento e higienização.

A viabilidade deste serviço depende 
diretamente da disponibilidade da 
equipe Meu Copo Eco no local.

É importante lembrar que 
são avaliados: 

• O comprometimento 
da organização em 
eliminar os descartáveis                           
e comunicar a ação;

• Expectativa de público 
e transparência do 
organizador com a 
mesma;

• Funcionamento dos bares 
(open bar, venda, etc.).
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Dúvidas
É possível 
consignar materiais 
personalizados?
Sim, mas essa possibilidade será 
avaliada levando em conta os 
seguintes pontos: 

• Expectativa de público e 
transparência do organizador 
com a mesma;

• Frequência do evento;

• Funcionamento dos bares 
(open bar, venda de bebida);

• Tipo de bebida (lata, garrafa, 
chopp, etc.);

• Todas as bebidas devem ser 
servidas diretamente no copo 
garantindo um evento limpo;

• 
ou diretamente no bar;

• A arte dos copos deve ser 
aprovada pelo Meu Copo 
Eco respeitando algumas 
premissas, como incluir a 
nossa logo, não inserir marcas 
de patrocinadores e datas.

Clique aqui para conferir as 
premisssas básicas da arte.

Compra de 
personalizados 
e empréstimo de  
genéricos, é possível?
Sim, você pode fazer os dois!

É possível adquirir copos e porta-
copos personalizados com visual 
do seu evento, e  também consignar 
copos e porta-copos genéricos 
Meu Copo Eco.

Quais são as vantagens 
desse serviço conjugado?
A compra de personalizados e a 
consignação dos genéricos é ideal 
para eventos que não são realizados 
com frequência, permitindo lançar 
copos novos a cada ano, evitando o 
acúmulo de copos personalizados 
que não tenham mais utilidade nos 
anos seguintes.

O objetivo é garantir a quantidade 
necessária de copos retornáveis, 
para que não seja preciso utilizar 
copos descartáveis.

(48) 3232.0845

(48) 8478.6131

Quanto
vai custar?

AINDA COM DÚVIDAS?
Clique aqui para saber tudo!

Você ainda está em   
dúvida de qual será a 
melhor logística e a 
quantidade ideal de           
copos para o seu evento?

Oferecemos                                
uma consultoria                                
sem custos adicionais!

Elaboramos um pequeno 
questionário para que 
possamos entender 
melhor o seu evento e 
principalmente como será 
a operação das bebidas.
Em até 48h                                 
enviamos uma resposta!

CLIQUE AQUI                                         
PARA ACESSAR O FORMULÁRIO!

cases!
Clique em cima para ver.

Se liga nos
nossos vídeos!

Complexo Music Park

Psicodália

Back to Black

Escola das Nações

Beach Mountain Challenge

Opção 01 - Compra
O orçamento e o pedido podem ser 
feitos online pelo nosso site sem 
nenhuma complicação.

Os nossos valores variam em 
função da quantidade e número de 
cores de impressão da arte.

Clique aqui para fazer
Orçamento Online

Opção 02 - Consignação
Você paga pelos materiais que não 
forem devolvidos:

• R$ 3,50 por copo

• R$ 3,50 por porta-copo

E uma taxa de higienização por 
material devolvido:

• R$ 0,10 por peça

Opção 03 - Terceirização
Não há custo para o cliente e 100% 
da receita é revertida ao Meu Copo 
Eco para viabilizar a ação.

Os materiais são disponibilizados 
sob caução para o público nos 
seguintes valores:

• Copos: R$ 5,00

• Porta-copos: R$ 5,00

Dúvidas
ou sugestões?

Vídeo                                         
Como funciona?

Vídeo de 
Apresentação

Site
Meu Copo Eco


