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UNITED 
BUY BYE
MICRO STORE INTELIGENTE
A transformação digital da venda de 
alimentos em self-service que alia 
combinação de sensores inteligentes e 
tecnologia de pagamento móvel para 
uma experiência de compra conveniente, 
rápida e segura, tudo num expositor 
refrigerado plug-in.

Com o seu telemóvel, os consumidores 
escolhem livremente, devolvem se 
necessário e pagam pelos produtos 
de desejam no momento que lhes 
seja mais conveniente.

UNITED BUY BYE
é um expositor refrigerado

com tecnologia AI desenvolvido
em parceria com a Reckon.ai.

Pingo Doce Nova SBE
Lisboa - Portugal 
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UNITED
BUY BYE

micro store
para mais
vendas m2 

Garanta o seu
ROI

e o melhor
ROX

(return on experience)



•
Benefícios Chave

• Design apelativo e máxima promoção   
   de produto 24/7.

• Sem restrições de embalagens.

• Portas com fechadura eletromagnética 
  desbloqueáveis apenas pela aplicação móvel.

• Pagamento automático via app
   sem necessidade dos meios de 
   pagamento tradicionais.

• Tecnologia Plug-in 
 para fácil instalação e relocalização em 

Universidades, Escritórios, Lojas de 
Conveniência, Estações de Comboios, 
Aeroportos, Condomínios... a sua micro 
store em qualquer lugar, a qualquer hora, 
para uma experiência de consumo perfeita.

• Experiência de Consumo
  Aceda ao móvel com o smartphone   
  Escolha os produtos
  Interaja
  Devolva... se o desejar
  Pagamento automático
  Fácil & Simples
  Ready2Go

• Tecnologia
  Reconhecimento de produto
  Visão computacional
  Combinação de sensores
  Atualização de stocks  em tempo real
  Algoritmo de inteligência artificial
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UNITED BUY BYE micro store
inteligente

Guimarães - Portugal 
tel.: +351.253 470 700
e-mail: geral@jordao.com www.jordao.com

UNITED BUY BYE
refrigerado ventilado
+2 ... +5°C
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JORDAO INNOVCOOL® é a nova marca da JORDÃO, que explora os limites da ideação e 
da criatividade para pensar o ponto de venda do futuro. Recorrendo à mais avançada 
tecnologia, desenvolvemos soluções tecnológicas de exposição e de conservação, que 
contribuem para inovar a experiência de compra e a operação de venda.

Como será o Futuro? Desafie-nos!


