INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DA COMMERCIAL INVOICE - dados deverão ser
informados pela Cervejaria em planilha excel e equipe da Father emitirá o
documento:
•
•
•
•
•
•

Nome comercial de cada cerveja
Grau plato
Graduação alcóolica
Preço
% de todos os ingredientes de cada cerveja
Quantidade de volumes/Tipo de volumes e Medidas dos volumes

CUIDADOS NA EMBALAGEM
•
•
•

Embalar as garrafas em posição vertical, com embalagem adequada, separações entre
garrafas.
Indicar a fragilidade do conteúdo e a direção em que o pacote deve ser guardado durante
todo o processo de transporte (de preferência com indicações de "este lado para cima"
ou setas que indiquem a direção).
Caixa para transporte de material resistente e com fita adesiva de boa qualidade.

CÂMARA FRIA
Não dispomos desta estrutura para este Festival.

INSTRUÇÕES PARA EMISSÃO DA NOTA
VLP COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.-ME
Rua Ingo Hering, nr. 20, sala 603, 6º. Andar, Centro, Blumenau/SC, CEP 89010-909
CNPJ: 04.803.732/0001-70
IE: 254.321.763
CFOP: 5949 ou 6949 / 5911 ou 6911

UNIDADE TRIBUTÁVEL: Atentar para que conste na nota a unidade tributável
LITRO. Notas com unidade diferente não serão aceitas e mercadoria não será
embarcada, pois sistema da RF não aceitará unidade diferente.
ENDEREÇO DE ENTREGA DAS CERVEJAS
Daytona Express - Base Blumenau (UPS)
Rua Francisco Vahldieck, 420 fundos - Itoupava Norte - Blumenau/SC - CEP 89053188
Pessoa de contato: Fabiano Massaneiro
Telefone: 47 99116-6532

DATA LIMITE PARA ENTREGA
1) Cervejarias que fizerem suas inscrições até o dia 01/06:
• Embarque será consolidado via a nossa Trading;
• Deverão entregar as amostras no endereço da UPS até o dia 15/06;
• Se não cumpridos os prazos, retorno das amostras será de total responsabilidade
da Cervejaria ou podem optar pelo envio não consolidado.

2) Cervejarias que fizerem suas inscrições após o dia 01/06:
• Embarque não será consolidado via a nossa Trading;
• Deverão entregar as amostras no endereço da UPS até o dia 15/06.

CUSTOS DA OPERAÇÃO
Todos os custos abaixo serão de responsabilidade de cada cervejaria e deverão ser pagos via
depósito bancário na conta abaixo indicada no prazo de 24hs da data em que nosso Operacional
informar valor, ou seja, antes da Father proceder com o envio das cervejas pra Alemanha.
Banco do Brasil
c/c 26177-7
Agência 0095-7
VLP COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.-ME
CNPJ/MF nº. 04.803.732/0001-70
•
•
•

Assessoria Father: R$ 500,00
Frete UPS: será cotado assim que recebermos os dados das amostras de cervejas de
todas as cervejarias participantes e será cobrado de cada cervejaria referente ao seu
volume individual.
Todo e qualquer custo/despesa adicional que surgir na operação, será de
responsabilidade das cervejarias.

CONTATOS PARA QUESTÕES LOGÍSTICAS/FINANCEIRAS
•

FATHER ESTRATÉGIAS INTERNACIONAIS
Claúdia Rodrigues – Coordenadora Exportação – 47 98812-7141
Luiza Buchamnn – Analista Exportação – 47 99685-5940
Kátia Sfreddo – Consultora – 47 99213-5537

CONTATO PARA QUESTÕES EXCLUSIVAS A RESPEITO DO CONCURSO
•

EMBAIXADOR EUROPEAN BEER BRASIL
Rodolfo Rebelo – 47 99995-4644

