Cia Müller de Bebidas amplia o Programa “51 com você” para ajudar
bares na retomada da economia
Objetivo é apoiar, trazer de volta os clientes e incentivar as vendas de milhares de bares

Pirassununga, 2 de agosto de 2020 - A Cia Müller de Bebidas (www.ciamuller.com.br), fabricante
da Cachaça 51, colocará em prática a segunda etapa do plano de apoio à comunidade de bares. Entre
abril e junho a Companhia fez a doação de 63 mil litros de álcool 70º vol. para mais de 30 cidades dos
estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Agora, a empresa leva adiante um plano
estratégico para ajudar milhares de donos de bares na retomada econômica. Trata-se do Programa “51
com você”, que tem como meta apoiar, trazer de volta clientes e incentivar as vendas de milhares de
bares.
Criado em 2016, o Programa “51 com você” foi ampliado para 2020, conspirando este momento crítico
social. Nesse ano, o programa prevê a doação de produtos a 10 mil bares que, juntos, poderão atingir
R$ 5,7 milhões de faturamento com as vendas. Além disso, serão oferecidas máscaras com o logo da
Cachaça 51, folhetos explicativos para os donos dos bares sobre os cuidados na volta dos negócios e
cartazes sobre os cuidados necessários para os clientes.
Dentre os materiais oferecidos está também um totem equipado com um dispositivo automático para a
higienização com álcool em gel para os clientes dos bares. Desde a sua criação, em 2016, o Programa
“51 com você” já ajudou mais de 11.500 bares.
Para 2020, o programa será expandido, quase dobrando no número total desde a sua criação, a meta
agora é auxiliar mais 10 mil estabelecimentos entre os meses de agosto e dezembro, espalhados por
diversas cidades brasileiras. Todas as medidas serão realizadas de acordo com a liberação gradual da
economia nas localidades, seguindo as ordens dos órgãos governamentais competentes.
“Os bares são o foco da empresa”, afirma o presidente da Cia Müller de Bebidas, José Aidar Neto.
“Neste momento, é muito importante que o dono do bar tenha os amigos por perto, oferecendo estímulo,
novo ânimo e incremento de vendas. A Cia Müller de Bebidas sempre esteve presente na vida desses
nossos clientes preferenciais. Agora, num momento difícil, este apoio será intensificado”, revela o
presidente da empresa.
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