
ENTREGAS 
SUSTENTÁVEIS



Já imaginou ter um 
biker para fazer suas 
entregas?



Quem somos
A EcoBike Courier é uma empresa especializada em 
logística sustentável que tem o objetivo de 
minimizar os problemas das cidades obtidos pelo 
uso de automóveis, e está presente em cidades do 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

FFundada em 2011, em Curitiba, seus ciclistas já 
pedalaram mais de 20 voltas ao mundo em 
entregas, evitando mais de 17 toneladas de gás 
carbônico na atmosfera. No ano de 2012 ela foi 
eleita uma das três organizações mais 
sustentáveis do país pelo Prêmio Greenbest 2012, 
em 2013 iniciou o seu processo de franquia, e em 
20162016 foi a primeira empresa de bike entrega a ter 
seu próprio APP de entregas.



Pessoas Empresas E-commerce Delivery

Além do serviço ágil, confiável e seguro, nós oferecemos 
trabalho personalizado em parceria com a sua empresa!

Nossa soluções



Confira onde a EcoBike Courier já virou notícia.

Destaques na mídia



O serviço é voltado para empresas que já possuem demanda 
de entregas. O biker é exclusivo da empresa, realizará as 

corridas de acordo com o período contratado.

Biker Fixo

Maior empresa de entregas 
sustentáveis do Brasil, presente 
em diversas cidades no Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste do país.

Entregas  sustentáveis 
com sorriso no rosto

Na EcoBike nossos bikers 
atendem exclusivamente a um 
cliente por vez durante o período 

de horas contratadas.

Entregador exclusivo na 
faixa de horário contratada Nós treinamos e avaliamos 

regularmente nossos bikers, nos 
quesitos, segurança no trânsito, 
atendimento ao cliente e agilidade 

nas entregas.

 Biker treinado e avaliado



O serviço é voltado para empresas que já possuem demanda 
de entregas. O biker é exclusivo da empresa, realizará as 

corridas de acordo com o período contratado.

Biker Fixo

Nossos bikers possuem bolsa e 
camiseta identificada EcoBike 
Courier, o que traz mais 
profissionalismo as 
nossas entregas. 

Biker uniformizado 
e identificado Nossos bikers possuem 

rastreamento via gps, com contato 
direto através da nossa central 

de atendimento.

Biker rastreado

Nós sabemos que a atividade de 
entregas possui riscos. Apesar do 
nosso baixíssimo nível de 

acidentes, todos os nossos bikers 
possuem seguro de vida e plano 
de atendimento em caso 

de ocorrências.

Seguro de vida para 
o entregador



O serviço é voltado para empresas que já possuem demanda 
de entregas. O biker é exclusivo da empresa, realizará as 

corridas de acordo com o período contratado.

Biker Fixo

A cada trimestre de entregas nós 
emitimos um certificado de 
consciência sustentável 

informando a pegada de carbono 
evitada em comparação as 
entregas realizadas com moto.

Certificado de 
consciência sustentável

Tão bom quanto ser sustentável é 
estimular esses hábitos na 

sociedade, por isso divulgamos as 
parcerias com os nossos clientes 
nas mídias sociais, para um público 

alinhado com essa 
filosofia sustentável.

Divulgação da parceria nas 
redes sociais



Confira algumas empresas 
que Já utilizam esta solução 
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Deseja solicitar uma proposta ou 
ficou com dúvidas? 

Entre em contato conosco! 

Suzano / SP
(11) 99293-1689

suzano@ecobikecourier.com .br

ecobikecourier.com.br 


