
COMO?



Imagine como um produto a mais no seu bar. Você adquire a quanti-
dade necessária de Copos e Porta-Copos reutilizáveis e adapta os 
materiais a sua logística de bebidas no evento. Para implementar a 
logística reversa e definir a quantidade necessária de materiais 
reutilizáveis, a MCE fornece consultoria (sem custos adicionais).

Importante:
Os materiais comprados não podem ser devolvidos após sua utilização;
Caso haja interesse pelo serviço de higienização ou gerenciamento dos copos durante o 
evento, a viabilidade deverá ser avaliada pela MCE (e os valores orçados à parte);

A MCE dispõe uma linha de Copos e Porta-Copos PADRÃO, com 
diferentes estampas relacionadas à sustentabilidade. Não há quanti-
dade mínima para os materiais PADRÃO. O nosso objetivo é incenti-
var a redução do lixo gerado evitando os copos descartáveis. 

Para realizar o empréstimo é necessário fazer o cadastro e depósito 
no valor total da mercadoria mais os custos com transporte. A 
diferença dessa opção para a compra (opção 1), é que os materiais 
podem ser devolvidos caso não sejam vendidos. 

Importante:
Os materiais consignados podem ser devolvidos após sua utilização; 
O cliente pode permanecer com os materiais por até 5 dias;

Não há custos para o cliente. A organização do evento opta por 
terceirizar totalmente a ação dos copos reutilizáveis: operação, sensi-
bilização, fornecimento e higienização. A viabilidade desse serviço 
depende diretamente da disponibilidade da equipe MCE no local. 

Importante: o que será avaliado
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.)

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
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Em dúvida de qual será a melhor 
logística e a quantidade ideal de 

copos para o seu evento?
Oferecemos uma consultoria sem custos adicio-
nais! Responda este pequeno questionário para 
que possamos entender melhor o seu evento e 
principalmente como será a operação das bebi-

das. Em até 48h enviamos uma resposta!


