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Gastronomia
Ofertas exclusivas para brasilienses

Carnaval
Baillinho Pet

Saneamento Básico
Prêmio Startup Assemae incentiva adesão de projetos inovadores

GB Vinhos lança novo site
para os amantes da bebida

ENTREVISTA

Guto Jabour
Diretor Executivo
Brasília tem se despontado, nos últimos 

anos, como um dos principais mercados de 
vinho no Brasil. A GB Vinhos, importado-
ra brasiliense, focou neste público consu-
midor e, além de comercializar o produto, 
vem produzindo e pensando em ações que 
levem conhecimento e experiência para as 
pessoas. Por trás da organização de grandes 
eventos, como a Wine ’n Music, o WineSet 
e a Vinum Brasilis, a GB Vinhos resolvei 
investir pesado em seu novo portal, cheio 
de novidades e promoções.

À frente do negócio está um dos sócios 
da empresa, Guto Jabour, diretor executivo 
da GB Vinhos, que falou com exclusivida-
de ao Jornal do Planalto:

 
O que a GB Vinhos oferece de dife-

rente de seus concorrentes?
Oferecemos conforto e praticidade. O 

cliente tem a liberdade de escolher a for-
ma que quer montar a sua seleção, seja com 
dois ou mais vinhos tintos, somente de vi-
nhos brancos/roses, ou uma mistura dos 
dois. Somos o único clube que oferece tal 
vantagem! Somos de Brasília e isso faz com 
que sejamos capazes de oferecer ‘mimos’ 
e vantagens que outros clubes não con-
seguem. Por exemplo, o Clube da Rolha. 
Assim que o cliente se torna associado, ele 
não paga taxa de rolha em mais de 30 dos 
melhores restaurantes da capital. Dentre 
eles, Toro, Soho, Sushisan, Fortunata, Ru-
baiyat, El Negro, entre outros. Oferecemos 
também a praticidade do contato direto 
por WhatsApp e, em breve, por um chat 

O Bob’s preparou uma série de ofertas exclusivas 
para os clientes de Brasília no programa de fi deli-
dade Bob’s Fã. Além dos produtos já disponíveis 
no aplicativo do Bob’s em todo o Brasil, consu-
midores da capital do país contarão, ao longo do 
ano, com delícias pensadas especialmente para a re-
gião. De fevereiro a março, o programa oferecerá 
o Trio Bob’s Burger (M), composto pelo clássico 
Bob’s Burger, acompanhado por batata frita e re-
frigerante, por apenas R$ 12,00.  Além deste, o saboroso Bob’s Twister, disponível nos 
sabores nuts crocante, paçoca e nuts com morango, a um custo de somente R$ 3,50. Para 
se tornar um Bob’s Fã e saborear as delícias disponíveis no programa, basta o cliente fazer 
o download do aplicativo, se cadastrar, emitir o cupom de desconto desejado e resgatar 
na loja de sua preferência. 

Em clima de carna-
val, o Venâncio Sho-
pping realizará, pelo 
terceiro ano conse-
cutivo, o Bailinho de 
Carnaval. Em horá-
rios distintos, no sába-
do 23, acontecerão os 
bailinhos Folia Kids e 
Folia Pets. Em 2018, 
o evento, aberto ao 
público, recebeu qua-
se 100 cães de todos 
os portes de raças e sem raça defi nida e 
reuniu mais de 150 crianças, além dos pais 
que acompanharam a garotada na folia. 
Como forma de garantir a diversão e tran-
quilidade de todos, foram listadas algumas 
regras de convivência. Por exemplo, pode-

A terceira edição do Prêmio Startup 
Assemae está com inscrições abertas para 
o recebimento de projetos em saneamen-
to básico. A novidade é que neste ano a 
Assemae vai custear as 

online no nosso novo site. Caso o cliente 
ou associado tenha algum problema, con-
seguimos resolver no mesmo dia ou até 
dois dias úteis.

Quais os vinhos mais procurados na 
GB Vinhos?

Na GB, vendemos muitos rótulos que 
são diferenciados. Os vinhos que vendem 
mais são de bom custo benefício e aque-
les que temos pouco em estoque, pois os 
clientes já os conhecem e sabem que vão 
esgotar rapidamente. Alguns dos mais pro-
curados são o Malcriado, produtos espu-
mantes da Freixenet e vinhos tintos como 
o Tignanello! Brancos e roses da Quinta de 
Covela também são bastante requisitados, 
assim como o Pé tinto da vinícola Esporão, 
que é o nosso campeão de venda! Temos 
o vinho nas opções rosé e branco também 
que são maravilhosos e com bom custo be-
nefício.

O que os clientes podem esperar do 
novo portal da GB Vinhos?

A navegação do portal será mais fl uída 
e possibilitará a descoberta do mundo dos 
vinhos. A sua aparência está mais limpa, 
atrativa e transparente, o que possibilita o 
encontro fácil dos produtos que disponibi-
lizamos.

Como é o processo de compra?
O cliente recebe o vinho na porta de 

sua casa, ou no endereço no qual ele ca-
dastrou. O processo de compra pode co-
meçar pelo nosso site ou pelo atendimento 
via WhatsApp.  Se o cliente optar pelo site, 
ele terá todas as opções disponíveis e terá 
como navegar dependendo do que ele está 
à procura: vinhos brancos, tintos ou rosés, 
por região/país, ou por preço.  Se a compra 
for avulsa, o cliente colocará o seu endere-
ço de entrega e o vinho será entregue em 
até 3 dias úteis. Se o cliente já for associa-
do, ele entrará em sua conta e fará o pedi-
do, se quiser poderá recebê-lo junto com 
a sua seleção do mês. Caso ele precise de 
um auxílio, poderá entrar em contato pelo 
WhatsApp ou ligar para o escritório onde o 
nosso time comercial ajudará.

 
SERVIÇO:
 
GB Vinhos
https://gbvinhos.com.br/
Whatsapp: (61) (61) 99211-5375

O Bob’s preparou uma série de ofertas exclusivas 

ano, com delícias pensadas especialmente para a re-

rão participar animais de todos os tama-
nhos, com exceção de cães de guarda (Ro-
tweillwer, Pitbull, American Staffordshire, 
Dobberman, Pastor Alemão, Dogo Ar-
gentino, Fila e/ou similares), sendo todos 
levados em guia curta.  

despesas de deslocamento aéreo e hos-
pedagem para um representante de cada 
equipe selecionada. Os interessados de-

vem inscrever os projetos ou pla-
nos de negócios até o dia 22 de 
março pela internet. O prêmio 
visa reconhecer iniciativas ino-
vadoras voltadas ao desenvol-
vimento e comercialização de 
novas tecnologias de produtos, 
processos ou serviços na área 
de saneamento básico. A ideia 
faz parte do 49º Congresso 
Nacional de Saneamento da 
Assemae, a ser realizado de 6 

a 10 de maio, no Centro de Even-
tos do Pantanal, em Cuiabá (MT).


