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SISTEMAS INTELIGENTES DE  
SERVIÇO AO CLIENTE NA RODOVIA

Hoje em dia as companhias petrolíferas dão extrema importância à aparência e à imagem de marca das suas 
estações de serviço. Inúmeros desenvolvimentos são implementados nas lojas, incrementando o valor da oferta 

disponível com variadas promoções e extras.
Mas e se nos concentramos no negócio base ... reabastecer o seu carro?! Isso aumenta as suas vendas  de combustível?

O reabastecimento
A Lei de Murphy ( Se alguma coisa puder dar errado, dará!) pode reflectir-se nos sentimentos de muitos clientes 
duma estação de servico. Muitas vezes sentem que escolheram a posição de reabastecimento errado porque as ou-
tras filas parecem ir mais rápidas. E mudarão de fila criando situações perigosas e maior confusão na rodovia.

As três queixas mais frequentes dos clientes duma estação de serviço?
• Esperar até ao produto que necessitam estar disponível e não saber quanto tempo demora até a bomba estar 

livre.
• Escolher a fila errada. Os clientes frequentemente têm a sensação que esperam demasiado na fila que 

escolheram, vendo as outras filas a mover-se. Isto resulta em mudanças de fila que causam situações 
inseguras e um congestionamento da rodovia.

• As avarias não são reportadas de maneira correta. E quando o cliente chega a uma bomba depois de ter 
esperado numa fila e o produto que deseja não está disponível, isto causa frustações adicionais!

Agora, melhorar a experiência de compra de um cliente pode ser conseguida fazendo-o tomar as decisões corretas 
no tempo certo, e reabastecer o seu carro poderá ser mais rápido, seguro e fácil. Simplesmente informando os seus 
clientes sobe o tempo e a disponibilidade dos produtos e redirecionando-o para a bomba certa!
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COMO TORNAMOS ISTO POSSÍVEL?

A Bever Innovations desenvolveu o sistema FOCUS, que informa os clientes de que tipo de combustível está dispo-
nível e em que dispensador isso vai acontecer. 

O sistema está disponível em três variantes:
1. FOCUS FTP, que mostra o tipo de combustível e o dispensador disponível associados a um temporizador
2. FOCUS FP, que mostra o tipo de combustível e o dispensador disponível associados 
3. Focus P, que mostra o dispensador disponível

1 - FOCUS  FPT 
O protótipo deste modelo foi criado para a Shell e ser-
via para dirigir os clientes para a primeira bomba dis-
pensadora disponível.  A ideia subjancente é que um 
cliente que entre no posto de abastecimento possa 
num relance perceber através dos sistema Focus qual 
a será a bomba dispensadora disponível. A sinalética 
usada neste sistema indica ao cliente quais as dis-
pensadoras disponíveis, onde existem outros clientes 
a reabastecer e quais já pagaram e vão libertar as po-
sições de reabastecimento.

 

2 - FOCUS FP
Este sistema informa o cliente, de uma maneira muito intuitiva, que tipo de de combustível está disponível em cada 
bomba dispensadora, tanto em postos atendidos como em postos não atendidos, bem como se alguma dessas mes-
mas bombas não estão disponíveis devido a problemas técnicos. Em modelos ligados ao POS, poderá ainda indicar 
qual a bomba disponível de seguida. Isto permite melhorar a segurança operacional e a raduzir o tempo de espera 
do cliente. Haverá menos mudanças de direcção das viaturas na rodovia e o cliente será atendido mais rápidamente.

3 - FOCUS P
Da mesma maneira que o Focus FP, este é um sistema simplificado de informar os seus clientes sobre a disponibili-
dade das bombas dispensadoras. Reduz o número de carros na rodovia, melhora a segurança e reduz os tempos de 
espera.
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FOCUS OPÇÕES DE BRANDING
Soluções feitas à medida
A Bever Innovations não oferece sómente um sistema FOCUS. Este poderá ser desenvolvido de acordo com os seus 
standards de imagem e de acordo com as suas necessidades corporativas.

Exemplos:

VISUALISE A SUA IDENTIDADE
Procura melhorar a experiencia de compra do seu cliente, sem comprometer a sua imagem de marca?

Os displays FOCUS asseguram que a disponibilidade das bombas dispensadoras e os seus respetivos produtos são 
apresentados claramente e simultaneamente complementando de uma maneira perfeita a sua imagem corpo-

rativa. Os displays FOCUS utilizam a mesma tecnologia dos displays I-Catcher da Bever Innovations que estão insta-
lados em todo o Mundo nas condições atmosféricas mais extremas . O design e as técnicas de produção dos painéis 
de LED produzidas pela Bever Innovation são o resultado de muitos anos de experiência com as grandes companhias 
petrolíferas.

Asseguramos:
1 - Flexibilidade única
Nós respeitamos a sua marca! Assim sendo os nossos displays FOCUS  complementam a sua imagem de marca de 
uma maneira perfeita. Sem compromissos!
2 - Grande Fiabilidade
Os nossos produtos são feitos usando os mais recentes deenvolvimentos técnicos e usando os melhores LEDs para 
assegurar uma excelente qualidade. Podem ser usados nos trópicos, em condições árticas ou em climas temperados 
que funcionarão daa mesma maneira de uma forma longa e com pouca manutenção.
3 - Máxima Visibilidade
Um grande angulo de visão oval e as nossas tecnologias de auto-regulação asseguram a melhor visibildade mesmo 
nas mais adversas condições atmosféricas de dia ou de noite.

* As FOCUS são equipamentos desenvolvidos em estreita cooperação com os nossos clientes e de acordo com as suas necessidades. As opções 
dos equipamentos serão sujeitas às capacidades dos EPOS e dos protocolos das bombas dispensadoras como ao suporte fornecido pelos respe-
tivos fabricantes.
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encontre aqui o seu representante de vendas
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