
APRESENTAÇÃO 



NO 
BRASIL

por ano, deixamos de produzir R$ 27 bilhões enquanto ficamos 
parados no trânsito 

R$ 6,5 bilhões a mais são gastos com combustível, saúde pública e 
transporte de cargas 

1,7 milhões de toneladas de substâncias nocivas são lançadas na 
atmosfera e são a principal fonte de poluição do ar
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TODOS PEDALANDO!

SÓ VANTAGENS.



meio de transporte mais eficiente 

mais econômico 

promove qualidade de vida 

melhorias na saúde 

promove inclusão social 

reduz os níveis de poluição sonora e do ar 

ajuda a economia incentivando uma nova cadeia produtiva 

reduz emissão de CO2 

incentiva comércio local



COM TANTAS VANTAGENS, 
POR QUE AINDA NÃO PEDALAMOS?



PARA PEDALARMOS 
PRECISAMOS DE:

ENGENHARIA NAS CIDADES 

EDUCAÇÃO DA POPULAÇÃO 

AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

INCENTIVOS E  

RECONHECIMENTO



POR ISSO, CRIAMOS O:

PORQUE QUANTO MAIS VOCÊ PEDALA, 
MAIS VOCÊ GANHA.



BORA BIKE_ PARA PESSOAS  

Baixe o aplicativo do 
Bora Bike 
gratuitamente nas apps 
store em seu smartphone.

Acione o aplicativo quando 
começar a pedalar, e salve sua 
pedalada no final. 
Todos os dados da sua pedalada 
como distância, rota, data e hora 
são computados.

Ganhe prêmios da firma 
onde trabalha ao atingir as 
metas propostas e troque 
os Km acumulados por 
promoções no comércio 
local.



BORA BIKE 
BENEFÍCIOS PARA EMPRESA & SEUS FUNCIONÁRIO

redução do índice de 

falta ao trabalho;

associação da 

imagem da empresa 

com ações de 

sustentabilidade. 

incentiva o 

relacionamento 

no ambiente de 

trabalho;

aumento da 

produtividade dos 

funcionários;

melhor gestão do 

tempo nos 

deslocamentos;



BORA BIKE  
BENEFÍCIOS PARA EMPRESA & SEUS CLIENTES

Diga muito prazer ao seu estimado 
consumidor. Com os dados obtidos 
por aqui, você vai entender cada vez 
mais do seu público.

CONHEÇA 
MELHOR O PERFIL 
DOS SEU CLIENTES

Pouco importa se você quer falar 
com gregos ou chamar a atenção 
de troianos. O lance aqui é apontar 
o megafone para o lado certo.

DIVULGAÇÃO 
DIRECIONADA 
DE SUA MARCA PARA
O PÚBLICO DESEJADO

Atraia os ciclistas que utilizam o 
Bora Bike  e todos os outros 
consumidores, pensando em 
promoções super especiais.

CRIE 
PROMOÇÕES 
CATIVANTES

Um olho no balcão e outro no 
Bora Bike. Assim você vai saber 
direitinho como está se saindo a sua 
promoção.

MONITORE 
A PERFORMANCE 
DAS PROMOÇÕES



OBRIGADA ;)
contato: 

Fabia Barbieri 
fabia.barbieri@borabike.com 
(11) 30624208 

facebook.com/borabike 

instagram.com/bikedafirma 

twitter.com/borabike 




