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Automatize o Atendimento
do seu WhatsApp

Com o app Expresso Delivery você consegue automatizar 
o atendimento de pedidos via WhatsApp.

O pedido chegará pronto para aprovação, e a comanda 
será impressa automaticamente em até 3 impressoras.

Seu atendente está surtando 
com o volume de pedidos no 
WhatsApp?

Veja um pedido na prática:

Melhora a satisfação dos seus clientes:
Oferecendo mais praticidade e comodidade.

Automatizando o seu atendimento do WhatsApp você:

Para de perder pedidos pela
demora no atendimento.

Reduz o custo operacional:
eliminando erros de pedido e retrabalho.

“ ... WhatsApp era uma tortura, hoje o link joga 
direto na promoção, ficou uma maravilha.

PIZZARIA IMIGRANTE | 

https://www.youtube.com/watch?v=4rE9Zyq50BU


Sistema Prático
para os horários de pico
Agilidade também para os seus atendentes.

Além do site e app a plataforma Expresso Delivery também 
oferece um sistema de frente de caixa com a agilidade que o seu 
atendente precisa nos horários de pico.

Gerenciador de Pedidos

Atendimento Interno
Pedidos Telefone/Balcão

Registre pedidos
em menos de 1 minuto

Gestão de Pedidos Impressão Automática

Controle de Caixa Controle de Entregadores

“ ... reduzimos o nosso tempo de atendimento 
de 3 minutos para menos de 1 minuto, au-
mentando a capacidade de atendimento e 
reduzindo custos com atendentes.

FONTE NOVA PIZZARIA | CAMPO GRANDE/MS

Vídeos

Painel Administrativo

Conheça o Gerenciador de Pedidos que ficará 
aberto no computador do seu atendente.

https://www.youtube.com/watch?v=hUf0oqhEpDs
https://www.youtube.com/watch?v=GmK8RMvaPwo
https://www.youtube.com/watch?v=42-A-slKyeM


Funcionalidades
Conte com todos os recursos necessários para otimizar o 
atendimento do seu delivery.

Impressão Automática
Imprima comandas em até 6 impressoras definindo quais 
categorias do cardápio serão impressas em cada uma.

Controle de Caixa
Relatório de fechamento de caixa impresso automatica-
mente no final da noite.

Controle de Entregadores
Saiba diariamente a quantidade de entregas e valor a ser 
pago para cada entregador.

Combos, Promoções e Cupons de Desconto
Sistema avançado de combos e promoções para turbinar 
as suas vendas.

Pagamento Online
Receba pagamentos online através do PagSeguro ou Mer-
cado Pago (opcional).

Programa de Fidelidade
Sistema de acúmulo de pontos e resgate de prêmios para 
fidelização de clientes.

Envio de Notificações Push
Comunique-se com os seus clientes enviando push notifi-
cations.

Relatórios Inteligentes
Gráficos e relatórios inteligentes para ajudar na gestão do 
seu delivery.

Módulos Adicionais
Integração iFood: Centralize a gestão de pedidos do seu 
delivery.

TODAS FUNCIONALIDADES

https://expressodelivery.com.br/funcionalidades


Diferenciais

Confira alguns dos nossos diferenciais que garantem resul-
tados incríveis.

Aplicativo que os Clientes Amam
Nossa plataforma oferece uma interface muito prática e 
intuitiva garantindo que até mesmo clientes mais leigos 
consigam finalizar um pedido sem dificuldades.

Montador Interativo de Pizzas
Exclusivo Montador de Pizzas do Expresso Delivery trans-
forma a tarefa de fazer um pedido em algo prático e diver-
tido para toda a família.

Pizzas até 4 sabores, bordas recheadas, opções de massa e 
personalização de ingredientes por sabor.

Sistema de Combinado para Sushi
Sistema de combinado desenvolvido especialmente para 
sushis, com opção de troca de itens para outro de valor 
igual ou menor.

Aplicativo Web - Sem Necessidade de Instalação
Ao contrário do aplicativo tradicional, o aplicativo web não 
precisa ser instalado pelo seu cliente. Ou seja, uma barreira 
a menos para que ele faça o primeiro pedido.

Ideal para migrar os clientes do WhatsApp para o App.

“ ... A gente vendeu em 4 à 5 dias pelo site o 
que a gente vendia em quase 2 meses no 
site antigo. Fantástico, já tivemos elogios de 
clientes, muito bom, muito bom mesmo.

BEL MANGIO PIZZARIA | FLORIANÓPOLIS/SC



Nossos Planos

Gerenciador de Pedidos

Controle de Caixa e Entregadores

1 Usuário

100 Pedidos por mês

START

R$ 127 mensais

Site + Aplicativo Web

Domínio Personalizado*

Programa de Fidelidade

Envio de Notificações Push

Gerenciador de Pedidos

Controle de Caixa e Entregadores

1 Usuário

Sem Limite de Pedidos

BASIC

R$ 227 mensais

Site + Aplicativo Web

Domínio Personalizado*

Programa de Fidelidade

Envio de Notificações Push BASIC

Controle de Mesas

2 Usuários

 

Controle de Estoque
(Itens Simples)

Sem Limite de Pedidos

PRO

R$ 287 mensais

Site + Aplicativo Web

Domínio Personalizado*

Programa de Fidelidade

Envio de Notificações Push

Gerenciador de Pedidos

Controle de Caixa e Entregadores

telefone e balcão
Atendimento Interno

Taxa de Implantação: R$ 150
Sem tempo mínimo de contrato ou multa de cancelamento!

Publicação do Aplicativo para Android e iOS: R$ 100/ano** (opcional)

 *Custo para registro do domínio (R$ 40/ano) não incluso.

** O cliente deverá possuir uma conta de desenvolvedor diretamente
com a Apple (US$ 99/ano) e Google (US$ 25/taxa única) para publicarmos.

Os valores das taxas acima (RegistroBr, Apple e Google) podem mudar sem aviso prévio.

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO



Equipamento Necessário

Impressora Térmica ou Matricial (Não Fiscal)
Impressora com bobina de 80mm largura ou superior. 
Modelo Recomendado: Bematech MP-4200 TH.

Computador ou Notebook
Sistema operacional Windows 7 ou superior, 4GB de 
Memória RAM, Antivírus, e navegador Google Chrome atu-
alizado.

Conexão com a Internet
Nossa plataforma é 100% online, portanto depende de con-
exão com a internet.

Implantação em até 7* dias úteis

“ Melhor investimento que fiz até hoje. 
Um espetáculo. Sem contar que posso fazer in-
úmeras promoções e descontos a qualquer hora.
GIRARDI PIZZAS | CURITIBANOS/SC

Receba em até 7 dias úteis um link temporário do seu site e 
app com o seu cardápio cadastrado e personalizado para re-
visão.

*Podendo variar de acordo com a agilidade no envio das informações e colabo-
ração do cliente.



Clientes
Confira alguns dos mais de 1.400 estabelecimentos que já 
otimizaram seu atendimento.

Pizzarias

Hamburguerias

“Show de bola, resolveu meu problema no 
atendimento e aumentou o fluxo de pedidos 

em dia de movimento... não fico mais sem.

CHEF’S PIZZA | CASCAVEL/PR

“ Estamos a 2 anos com a Espresso Delivery, melhorou em tudo 
para nós desde pedidos de balcão aos pedidos online, nossos 
clientes estão adorando fazer pedidos online pela sua prati-
cidade e facilidade.

PIZZARIA DOM AUGUSTINHO | CURITIBA/PR

https://www.pizzasportello.com.br/
https://www.pizzasbig.com.br/
https://www.bellunopizzaria.com.br/
https://www.janecucas.com.br/
https://www.dukspizzaria.com.br/
https://www.donlealdelivery.com.br/
https://www.donastella.com.br/
https://www.chefspizza.com.br/
https://www.upgradeburger.com.br/
https://www.belattolanches.com.br/
https://rolandia.bubbaburger.com.br/
https://www.darkbullburger.com.br/
https://www.harlemhamburgueria.com/
https://www.maredelanche.com.br/
https://www.gordin.com.br/
https://www.baroniburger.com.br/


Oriental

Açaí

Outros

“ Não sei o que seria da Pizzaria La Thereza sem o 
auxílio da plataforma da Expresso Delivery, uma 
ferramenta que auxilia em todo o processo de 
preparação do pedido, desde o pedido inicial até 
a entrega do mesmo.

Recomendo a todos os empresários do ramo de 
restaurantes esta ferramenta simples e eficaz 
que é a Expresso Delivery.

LA THEREZA PIZZARIA | BARRA MANSA/RJ

ACESSAR LOJA DEMONSTRATIVA

https://www.suryaki.com.br/
https://www.disksushidelivery.com.br/
https://www.sushiarte.com.br/
https://www.ichibansushi.com.br/
https://www.acaidavera.com.br/
https://www.oparaisodoacai.com/
https://www.deliveryexpresso.com.br/
https://www.somaisumacai.com.br/
https://www.pastelariaanchieta.com.br/
https://www.restaurantebox78.com.br/
https://www.deliverypastelbadaue.com.br/
https://www.bompaladar.com.br/
https://www.gostoleve.com.br/
https://delivery.mundodaesfiha.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.nacaosaudavel
https://expressodelivery.com.br/lojademonstrativa/


Suporte Premium
de verdade

Para melhor atender nossos clientes oferecemos 
suporte em horário diferenciado:

Todos os dias, das 10h às 00h

Inclusive finais de semana e feriados!

Atendimento via Chat
rápido e eficaz

97%
de avaliações positivas

5 min
resposta em menos de

“ Quanto ao suporte como estou no Rio Grande do Sul 
e o pessoal está em São Paulo, achava que seria 
complicado. Mas me surpreendeu pois o suporte é 
muito eficiente e nunca me deixaram na mão...

PONTO DAS PIZZAS | PORTO ALEGRE/RS



A Expresso Delivery

Nossa missão é ajudar empreendedores a terem sucesso e 
prosperarem com a sua empresa de delivery alimentício. 

Desde 2016 oferecemos uma plataforma de delivery online  
com foco na usabilidade e praticidade tanto para o cliente 
final quanto para os atendentes.

A Expresso Delivery nasceu para atender especialmente as 
particularidades de pizzarias, mas ao longo dos anos foi 
evoluindo e hoje atende praticamente qualquer segmento 
de food delivery.

MAIS DE

POR TODO O BRASIL
1.400 CLIENTES

Seja o próximo ;)

Pizzarias

Hamburguerias

Esfiharias

Açaíterias

Sushis

Restaurantes

https://expressodelivery.com.br/


Obrigado!
Qualquer dúvida estou à disposição.

www.ExpressoDelivery.com.br
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