B AT E P R E G O

50
ANOS

A Bemfixa é referência no mercado de
bricolagem e construção há mais de 50 anos!
Pioneira na gestão do "Faça você mesmo" no Brasil, a Bemfixa é
especialista no sistema de vendas por autosserviço!
Conheça nas próximas páginas como aumentar o potencial do seu PDV!

bemfixa.com.br

DIFERENCIAIS DA BEMFIXA
Exposição inteligente

Com um sistema de implantação através de planogramas, organizamos seu PDV para
que o consumidor consiga encontrar o que procura de forma fácile rápida. Além
disso, o método de cross merchandising aumenta o girodos produtos.

Mix ideal

Cada cliente é único. O nosso trabalho é sugerir uma linha sob medida paracada
perfil, proporcionando o melhor aproveitamento dos espaços nasgôndolas e maior
rentabilidade por metro quadrado.

Melhor controle de estoque

Um PDV moderno exige embalagens adequadas para o sistema deautosserviço,
melhorando controles e evitando rupturas. Junto com isso,a Bemfixa oferece ao
cliente uma logística eficiente, com entregas rápidas
e completas.

Aumento de rentabilidade

Embalagens autoexplicativas e uma exposição eficiente agregam valorao produto e
economizam mão de obra para venda. Menos trabalho e
mais eficiência.

Inovação constante

A Bemfixa está à frente do tempo e constantemente realiza pesquisas de produtos,
embalagens e serviços que aumentam o potencial de vendae as perspectivas de
novos negócios, seja qual for o tamanho da sua loja.

Treinamentos Bemfixa

Ajudar a revender! Essa também é a nossa missão. Para isso, a Bemfixa conta com
treinamentos exclusivos sobre produtose técnicas de merchandising que irão
ampliar o conhecimentoe potencializar o vendedor a fazer o que mais gosta:
vender bem!

Qualidade garantida

A Bemfixa é uma empresa certificada ISO 9001!

PDVs MAIS EFICIENTES COM A BEMFIXA

Expositores
Com grande poder para chamar a atenção dos
consumidores, os expositores dão muito destaque aos
produtos no PDV.

Testeiras
Melhoram a visibilidade da marca e dos produtos,
identificando melhor o espaço e chamando a atenção
dos consumidores.

BUCHAS

Stoppers
• São atrativos, funcionais e podem ser vistos à distância.
• Ficam encaixados nas pontas dos ganchos como “orelhas”.
• Sinalizam e chamam a atenção do consumidor.

IDEAIS PARA
CONCRETO SÓLIDO

PARAFUSOS

MADEIRA
Também para fixação de
fechaduras, dobradiças, etc.

MADEIRA, AGLOMERADO
E MDF

TIJOLO MACIÇO

SEXTAVADO COM
ROSCA SOBERBA
Para trabalhos em madeira.
Em alvenaria, usar com bucha.

BUCHAS
ESPECIAIS

PAINEL DE DRYWALL
• Bucha Universal
• Bucha BXO
• Bucha Frog
• Bucha BFX Toggler
• Bucha metálica
expansível
• Buchas rápidas

Fixações pesadas, montagem de
equipamentos e união de peças.

• PROTETORES
ADESIVOS
• TRAVAS E VISORES
PARA PORTA
• ABRAÇADEIRAS

FORRO DE DRYWALL
• Bucha BXO
• Bucha Frog
• Bucha BFX Toggler
• Bucha metálica
expansível
• Bucha aberta
com mola

TIJOLO OCO
SEXTAVADO COM
ROSCA POLEGADA

ACESSÓRIOS

• Bucha Shark
• Bucha Universal
• Bucha BXB
• Bucha BXO

• ACESSÓRIOS
PARA BANHEIRO
• ACESSÓRIOS
PARA COZINHA
• GANCHOS
E SUPORTES
• ARAMES
• FITA PERFURADA

TIJOLO MACIÇO
FRANCÊS
União de peças de madeira como
móveis, portões, vigas, etc.

AUTOATARRAXANTE
Indicado para fixação direta em
chapas e perfis metálicos.

• Bucha comum
• Bucha Shark
• Bucha Universal
• Chumbadores

ALVENARIA
• Bucha comum
• Bucha Shark
• Bucha Universal
• Chumbadores

ROSCA MÁQUINA
União de peças, perfis ou
chapas metálicas.

DRYWALL

BLOCO DE CONCRETO
• Bucha Shark
• Bucha Universal
• Bucha BXB
• Bucha BXO

• VENTOSAS
• ALFINETES
E TACHAS
• ACESSÓRIOS
PARA CABIDEIRO
• TAPA FUROS
E PARAFUSOS
• DOBRADIÇAS
• CANTONEIRAS
• CAVILHAS

Para painéis de drywall e fixação
de placas de gesso sobre perfis
metálicos. Autoperfurante

bemfixa.com.br

Clip Strips
Conhecidos também por Fita Cross, os Clip Strips são
ótimos materiais para impulsionar as vendas através do
Cross Merchandising. Devem ser pendurados próximos
aos produtos que tenham relação com os que estão
presos nas fitas.

bemfixa.com.br

bemfixa.com.br

bemfixa.com.br

DIVERSAS OPÇÕES DE EMBALAGENS
Cartelas
Além de serem ideais
para o autosserviço, as
cartelas multicoloridas da
Bemfixa deixam o PDV mais
organizado e atrativo!

Kits
Soluções práticas
para o hobbysta.

Sacos
Embalagens com maior conteúdo.
Atendem o público profissional.

BATEPREGO
VEJA COMO É FÁCIL DE USAR!

Decorar ficou mais fácil!

1

2

3

4

Exclusivo da BEMFIXA, o Bateprego foi desenvolvido para
facilitar a fixação de pregos.
• Formato triangular que oferece mais proteção para a mão.
• Leve e ergonômico.
• Textura emborrachada para dar mais firmeza e segurança.

BATEPREGO
Acompanha pregos, arruelas, ganchos e cabeças plásticas para acabamento.
VENDE +

  

ID

K1

PRODUTO

QTDE.

Bateprego

1

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 22 mm

6

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 27 mm

6

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 35 mm

6

Arruelas plásticas

18

Cabeças plásticas

18

Ganchos metálicos

12

CÓD.

CÓD. BARRAS

MÚLTIPLO

EMBALAGEM

5001

7896689000409

1

Cartela

SUPRIMENTOS EXCLUSIVOS PARA O BATEPREGO
VENDE +

  

 

 





6

ID

R1

A1

A2

A3

A4

PRODUTO

QTDE.

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 22 mm

6

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 27 mm

6

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 35 mm

6

Arruelas plásticas

18

Cabeças plásticas

18

Ganchos metálicos

12

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 22 mm

12

Cabeças plásticas

12

Arruelas plásticas

12

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 27 mm

12

Cabeças plásticas

12

Arruelas plásticas

12

Pregos de aço s/ cabeça 2,4 x 35 mm

12

Cabeças plásticas

12

Arruelas plásticas

12

Ganchos metálicos

12

CÓD.

CÓD. BARRAS

MÚLTIPLO

EMBALAGEM

5005

7896689050053

10

Cartela

5010

7896689000423

10

Cartela

5015

7896689000430

10

Cartela

5020

7896689000447

10

Cartela

5025

7896689000454

10

Cartela

NOVIDADE!

PDVs eficientes desenvolvidos
por quem entende do assunto!
O que é a Loja Modelo?
A Loja Modelo Bemfixa é um projeto desenvolvido para auxiliar os lojistas na definição,
implantação, exposição, merchandising, controle e gestão das linhas de produtos nos PDVs.
Com a Loja Modelo implantada, o lojista terá um ambiente de vendas totalmente adequado
ao seu perfil, estimulando o autosserviço e a compra por impulso.

Lojas Modelo Bemfixa já implantadas.

Como funciona na prática?
1) Análise do perfil da loja.
2) Apresentação do conceito, materiais de merchandising e pacote de vantagens comerciais.
3) Sugestão do mix e desenvolvimento do planograma.
4) Entrega do pedido e implantação conforme o padrão Bemfixa de exposição.
5) Início do atendimento pós-venda e gestão do PDV.

Entre em contato conosco e saiba como ter a sua!

VENDAS
11 4682 9501
vendas@bemfixa.com.br

bemfixa.com.br

M facebook.com/bemfixa
V bemfixabricolagem
P @bemfixa_industrial
Q pinterest.com/bemfixa
N @bemfixa

