
SERVIÇO TUDO INCLUSO



 NOSSA ESPECIALIDADE: 
SERVIÇO DE COQUETÉL BAR 

TUDO INCLUSO 

A ProCoquetéis é especializada em oferecer serviços 
completos de coquetéis para todas as ocasiões desde 

particulares à corporativas, da menor festa à 
eventos de grande porte. Nossa missão é fornecer 

aos clientes uma experiência de coquetel 
sofisticado, criando uma ocasião memorável.



 APRESENTANDO ... 
NOSSO SERVIÇO 

COQUETÉl BAR COMPACT 
TUDO INCLUSO 

 Basta escolher a duração e desfrutar de 
coquetéis premium. 

TARIFAS:
3 horas com tudo incluso 150 coquetéis R$2925

4 horas com tudo incluso 200 coquetéis R$3675

5 horas com tudo incluso 250 coquetéis R$4425

6 horas com tudo incluso 300 coquetéis R$5175

Adicione mais coquetéis a R$20 por coquetél.



COQUETÉL BAR COMPACT, 
EXPERIÊNCIA TUDO INCLUSO 

Degustação grátis de coquetéis com antecedência

Transporte, entrega e a instalação de toda a estrutura

Fornecimento de todos os equipamentos de coquetél

Copos de coquetéis especiais

Menus impressos

Serviço de reciclagem

Bar portátil com um metro de comprimento

Marca ou personalização para frente do bar

Um mixologista experiente

Uma garçonete / assistente de bar

Bebidas premium, frutas frescas e enfeites de qualidade

Gelo picado e em cubos

Coquetéis de sua escolha - conforme seus requisitos pré-encomendados

ADEQUADO 

PARA ATÉ 50 

PESSOAS



 SERVIÇO COQUETÉl BAR 
EXTENDED TUDO INCLUSO 
Basta escolher a duração e desfrutar de 

coquetéis premium. 

Tariffs:
3 horas com tudo incluso 350 coquetéis R$6825
4 horas com tudo incluso 400 coquetéis R$7575
5 horas com tudo incluso 450 coquetéis R$8325
6 horas COM tudo incluso 500 coquetéis R$9075

Adicione mais coquetéis a R$20 por coquetél.



COQUETÉL BAR EXTENDED, 
EXPERIÊNCIA TUDO INCLUSO 

Degustação grátis de coquetéis com antecedência

Transporte, entrega e a instalação de toda a estrutura

Fornecimento de todos os equipamentos de coquetél

Copos de coquetéis especiais

Menus impressos

Serviço de reciclagem

Bar portátil com dois metros de comprimento

Marca ou personalização para frente do bar

Dois mixologistas experientes

Uma garçonete / assistente de bar

Bebidas premium, frutas frescas e enfeites de qualidade

Gelo picado e em cubos

Coquetéis de sua escolha - conforme seus requisitos pré-encomendados

ADEQUADO 

PARA ACIMA 

DE 100 

PESSOAS



COQUETÉIS FRESCOS E 
PREMIUM É A NOSSA BASE 

Em poucas palavras ...

Não há necessidade de se contentar com o segundo melhor 
quando a ProCoquetéis está comprometida em servir 

ingredientes frescos de qualidade superior para garantir 
um coquetel perfeitamente preparado ... sempre.



MIXOLOGISTAS 
EXCEPCIONALMENTE 

TALENTOSOS 

Tenha certeza de que cada um da equipe 
ProCoquetéis de mixologistas são 
selecionados por seu conhecimento 

profissional, habilidades, versatilidade e 
experiência.



BARES PORTÁTEIS E 
PROFISSIONAIS 

Temos as melhores unidades de bares portáteis da 
indústria coqueteleira. Unidades elegantes que 

podem ser personalizadas em diferentes acabamentos, 
com (ou sem) a marca para atender às suas 

necessidades individuais. Concebidos explicitamente 
para preparar e servir coquetéis, os nossos bares 
podem ser usados dentro e fora e contêm tudo o que 
é necessário para lhe oferecer uma experiência de 

coquetél excepcional.



 RESERVE SEU 
PRÓXIMO EVENTO 

HOJE!

(65) 4042-0412 • CONTATO@PROCOQUETEIS.COM.BR

mailto:contato@procoqueteis.com.br

