
 
 

Smart Business
A melhor tecnologia para  o teu negócio.







UM SUCESSO PARA PARTILHAR

Lucro 
operacional
40-50% dos lucros 
antes dos impostos

Período de 
recuperação
Recuperação do 
investimento em 3 anos

50 milhões de €
Faturação global lojas

A história de Bloomest é a de um projeto bem sucedido, desenvolvido 
em sinergia com a marca Miele, sinónimo de qualidade e de excelência,
desde há mais de cem anos. A nova tecnologia Bloomest está pensada 
para satisfazer as exigências de quem usa e gere a lavandaria. Graças a 
um controlo direto remoto, a experiência empresarial será inovadora e 
mais simples.      



SMART LAUNDRY

APP GESTOR PLATAFORMA WEB APP UTILIZADOR

LCS
O NOVO MODO DE LAVAGEM
Bloomest rompe com a tendência de mercado, 
passando de uma lavandaria self-service para uma 
SMART LAUNDRY que, graças à sua predisposição 
tecnológica e ao dispositivo LCS, ampliará os seus 
serviços ao consumidor final com vantagens visíveis
na gestão da lavagem. As implementações 
tecnológicas previstas numa loja Bloomest 
garantem ao empresário que investe em nós uma 
gestão simplificada e remota das máquinas e da 
caixa centralizada, ou seja, de toda a lavandaria.          

Oferecer modalidades de pagamento inovadoras,
obter os dados dos clientes para realizar campanhas
precisas de marketing, supervisionar remotamente o
estado da lavandaria (domótica) e muitas outras 
vantagens que apenas Bloomest pode garantir. Além
disso, com Bloomest estão previstas várias ETAPAS
de implementação de novos serviços inovadores.       





> HW più resistente - Raspberry motherboard con Linux
> Touch Screen 17’’
> Accetta banconote e monete
> Card MIFARE
> MIFARE card dispenser
> MIFARE card reader
> Hopper rendi resto
> POS

DIMENSIONI (mm)
> 651x581

SOFTWARE
> Gestione di fino a 14 macchine 
  (7 lavatrici e 7 essiccatoi)
> Invia tutte le informazione al Cloud
> Happy Hour con distribuzione intelligente
   del carico di lavoro nel negozio
> Ricarica bonus
> Carta con diversi privilegi
> Fino a 7 diversi portafogli

CARATTERISTICHE PIATTAFORMA WEB EXECUTIVE
> Gestione di macchine (lavatrici e essiccatoi) da remoto 
> Possibilità di modificare i prezzi, vedere le statistiche e avviare una macchina
> Gestione della domotica completa della lavanderia
> Attivazione di allarmi e contatti predisposti alla risoluzione in caso di guasti
> Sezione training



DESIGN E DECORAÇÃO DA LOJA
Criação e estudo da imagem 
     
Design a 3D da decoração concebida 

N.º 01 Mesa de trabalho Ícones 

N.º 02 Cesto de roupa

N.º 01 Sofá com apoio cinzento escuro 94x25x65 H 

N.º 01 Almofada L Vermelha 94x94x35 H

N.º 01 Consola expositor H 45 Bloomest

N.º 01 Light Cylinder Bloomest

N.º 01 Rótulo comercial interno em plexiglas

N.º 02 Tabelas de instruções em dibond com  
tecnologia dinâmica para preços

N.º 01 Kit de adesivos em cartão para a 
personalização das máquinas

N.º 01 Fornecimento de detalhes gráficos para a 

N.º 01 Conjunto de perfis de alumínio para os 

N.º 01 Kit Folder guia Bloomest com expositor de 

N.º 01 Vinil adesivo de detergentes Miele e uso de 

N.º 01 Cartaz de proibição em dibond

Sanyplus

N.º 01 Conjunto Ícones Bloomest

N.º 01 Impressão gráfica para aplicar na loja com  
indicações da página web personalizada

parede

compartimentos das máquinas

plexiglas e 500 Folder

N.º 01 Kit Proofing com expositor em dibond, 200 
Folder e adesivo proofing

  

> HW più resistente - Raspberry motherboard con Linux

> Happy Hour con distribuzione intelligente

CARATTERISTICHE PIATTAFORMA WEB EXECUTIVE
Gestione di macchine (lavatrici e essiccatoi) da remoto 

> Possibilità di modificare i prezzi, vedere le statistiche e avviare una macchina
Gestione della domotica completa della lavanderia

> Attivazione di allarmi e contatti predisposti alla risoluzione in caso di guasti

System 4Club é um pacote completo de soluções chave na mão para abrir e gerir a nova atividade, desde o
design da loja e a realização dos trabalhos até à formação profissional e as ações promocionais. A melhor
forma para abrir a sua nova lavandaria self-service com a máxima tranquilidade e o máximo aproveitamento.   





ACADEMIA BLOOMEST:
FORMAÇÃO PROFISSIONAL

COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS: 
CONTROLO DAS OBRAS

      Curso personalizado na própria loja em fase de arranque 
    graças a Master Bloomest

     Assistência telefónica graças ao Master Bloomest

     Apoio contínuo na formação com visitas específicas graças 
     a Master Bloomest

    Garantia sobre a execução correta das instalações

    Otimização dos custos e dos tempos de instalação

    Assistência ao técnico encarregado pelo Gestor para a 
    realização dos procedimentos legais perante os organismos 
    competentes

    Apoio ao técnico encarregado pelo Gestor para o pedido de 
    aprovisionamento

    Inspeção técnica para a coordenação dos profissionais 
    envolvidos





CHAVES NA MÃO SEM 
PREOCUPAÇÕES
Bloomest oferece a possibilidade de
confiar aos seus técnicos especializados a
realização das instalações do seu novo
ponto de venda, entregando-lhe todas as
certificações necessárias.     

Além disso, poderá ser prestada
assistência à pessoa por si designada
para levar a cabo todos os procedimentos
burocráticos para a abertura. Poderá
procurar aconselhamento para escolher o
tipo de instalação que mais se adeque às
características  do local e aos serviços
disponíveis.        



APOIO EMPRESARIAL

Geolocalização da loja
  
Atualização e desenvolvimento contínuo dos 
produtos de alta qualidade da marca Bloomest Miele, 
para a sua venda no Dispenser (sempre que tenham  
sido comprados)

Investigação e desenvolvimento de novos produtos, 
detergentes e atualizações tecnológicas

Atualizações e otimização das técnicas de lavagem

Manutenção dos grupos de dosagem contínua

Utilização de ferramentas úteis para o sucesso da  
atividade, como:

    Brand Manual
    Kit promocional da loja
    Formato e assistência na inauguração

Aprovisionamento de 5.000 panfletos (2 folhas) 
personalizados

Produtos e gadget da marca na loja online

Presença ativa da sua loja na web, assegurando a 
visibilidade através de 
www.bloomestlaundry.com

Página web personalizada

Blog comelavare.com com posicionamento SEO. 
Publicação de 50 artigos por ano, com conselhos de 
lavagem para os seus clientes

Campanha em Facebook (Fanpage Bloomest Miele) 
com mais de 300 mensagens/ano e investimento 
contínuo para o crescimento da comunidade digital



Imaginas ter  mais tempo para ti?



E 
se

 a
 t

ua
 v

id
a 

fo
ss

e 
di

fe
re

nt
e?



A SATISFAÇÃO QUE SE VÊ

FACEBOOK

APP GESTOR

APP UTILIZADOR

ESTUDOS DE 
MERCADO

5 mensagens/vídeos 
cada semana com 
média de visualização 
elevada.

A satisfação
dos utilizadores
Bloomest:
93% muito 
satisfeito
7% satisfeito
0% insatisfeito

O consumidor poderá  
aceder a promoções  
específicas, recebendo-
as diretamente no seu 
telemóvel.

Satisfação do 
consumidor graças a 
uma rápida resolução 
remota das 
ocorrências.

Aumentar a visibilidade da marca Bloomest 
significa cuidar da sua satisfação. 

Por isso, Bloomest utiliza todas as ferramentas de
Marketing e materiais publicitários para a sua 
promoção em território local e nacional, 
desenvolvendo projetos de comunicação 
integrados e associados a uma intensa atividade 
nas redes sociais e Internet.    



Uma perspetiva de vida em que relaxar... 



…e ter o controlo significam mais lucros para si?



ELEMENTOS INTEGRANTES E ADITIVOS DE USO 
DOMÉSTICO E NA LAVANDARIA

DISPENSER PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS 
ELEMENTOS INTEGRANTES

Removedor de Manchas

O Desengordurante
Específico para remover óleos e gorduras
Captura Cor
Limita a transferência de cor
Spray prévio
Para o pré-tratamento das manchas
Super Branco
Branqueador em pó 
Pena Soft
Previne a compactação das penas naturais
Toalhita Perfumada
Concede um perfume floral às roupas

SACOS PLÁSTICOS E DE PAPEL
Saco de roupa Bloomest 
Para o transporte da roupa 
Saco TNT
Para o transporte da roupa mais volumosa
Saco de PVC
Para o transporte da roupa quotidiana 
Saco transparente Bloomest
Para embalar edredões e cobertores

Remove manchas difíceis como vinho, café, 
tomate, etc   
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TECNOLOGIA BLOOMEST  
EXECUTIVE

APP GESTOR

WEB PLATAFORMA EXECUTIVE

APP UTILIZADOR

CAIXA AUTOMÁTICA
LAUNDRY EXECUTIVE

Sistema de pagamento personalizado.
Produto Bloomest exclusivo para toda a rede 

self-service.

LCS
Dispositivo para o 

controlo da lavandaria



> HW mais sólido Raspberry motherboard com Linux
> Ecrã tátil de 17’’
> Aceita moedas e notas
> Cartão MIFARE
> Dispensador de cartões MIFARE
> Leitor cartão MIFARE
> Dispositivo para a devolução do troco 
> Dataphone (opcional)

DIMENSÕES (mm)
> 651x581

SOFTWARE
> Gere até 14 máquinas 
   (7 máquinas de lavar roupa e 7 máquinas de secar roupa) 
> Envia toda a informação para a nuvem
> Happy Hour (hora feliz) com distribuição inteligente 
   da carga de trabalho na loja
> Bónus de carregamento
> Cartão com diferentes privilégios
> Até 7 diferentes carteiras

CARACTERÍSTICAS WEB PLATAFORMA EXECUTIVE
> Gestão das máquinas (máquinas de lavar roupa e máquinas de secar roupa) de forma remota 
> Possibilidade de alterar os preços, ver as estatísticas, e inicializar uma máquina 
> Gestão de toda a domótica da lavandaria
> Ativação dos alarmes e dos contactos disponíveis para a resolução em caso de avarias
> Secção de formação

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
CAIXA EXECUTIVE



Bloomest é Easy, Performance, Smart, Relax.



Bloomest presta atenção... 



TECNOLOGIA
BLOOMEST TOP

APP GESTOR

WEB PLATAFORMA TOP

APP UTILIZADOR

CAIXA AUTOMÁTICA
LAUNDRY TOP

Sistema de pagamento personalizado.
Produto Bloomest exclusivo para toda a 

self-service.

LCS
Dispositivo para o 

controlo da lavandaria



> HW mais sólido Raspberry motherboard com Linux
> Ecrã tátil de 17’’
> Aceita moedas e notas
> Cartão MIFARE
> Dispensador de cartões MIFARE
> Leitor cartão MIFARE
> Dispositivo para a devolução do troco
> Dataphone (opcional)
> Leitor código QR
> Impressora térmica

DIMENSÕES (mm)
> 651x581

SOFTWARE
> Gere até 24 máquinas (12 máquinas de lavar roupa e 12 máquinas de secar roupa)
> Registo de clientes
> Envia toda a informação para a nuvem
> Pronta para novos métodos de pagamento sem dinheiro em efetivo “cashless” com smartphone
> Happy Hour (hora feliz) com distribuição inteligente da carga de trabalho na loja 
> Bónus de carregamento
> Cartão com diferentes privilégios
> Até 7 diferentes carteiras
> Promoções ad hoc e impressão de cupões geridos com o leitor código QR

CARACTERÍSTICAS WEB PLATAFORMA TOP
> Gestão das máquinas (máquinas de lavar roupa e máquinas de secar roupa) de forma remota. 
   Possibilidade de alterar os preços, ver as estatísticas, e inicializar uma máquina.
> Gestão de toda a domótica da lavandaria
> Ativação dos alarmes e dos contactos disponíveis para a resolução em caso de avarias.
> Secção de formação 
> Conhecimento dos dados do utilizador e das estatísticas de cada cliente da lavandaria
> Ações de marketing focadas a cada utilizador da lavandaria, a grupos de utilizadores e/ou a todos os 
   utilizadores da lavandaria. Exemplo: descontos em % ou em montante, bónus de carregamento, lavagens/secagens grátis, 
   níveis de descontos ad hoc, etc 
> Secção Notificações: mensagens publicitárias diretas aos clientes da loja, através de notificações no telemóvel
    e correios eletrónicos, com informações gerais sobre a lavandaria totalmente personalizável 
   por parte do gestor da loja 

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPAIS CAIXA TOP 





...para que a tua nova perspetiva de vida  se torne realidade



GARANTIA DE 
EXCELÊNCIA

Miele representa segurança não apenas para si, empresário, 
que oferecerá aos seus clientes o melhor serviço com 
tecnologia de ponta e baixos custos de consumo e 
manutenção, mas segurança também para o utilizador final, 
que confiará a Bloomest todas as suas roupas, incluindo as 
mais difíceis de tratar, como edredões, lã, seda e todos os 
tecidos que precisam de tratamentos específicos, com a  
garantia de resultados impecáveis.       

Miele escolheu Bloomest para fornecer as melhores 
máquinas e produtos Miele Professional a todas as suas 
lavandarias self-service. A empresa alemã representa, desde 
há mais de 100 anos, a excelência no setor do equipamento 
para lavandaria, graças a uma procura constante de 
inovações e tecnologias orientadas para a simplificação da 
vida do consumidor.      



AS MÁQUINAS DE 
LAVAR ROUPA

CARACTERÍSTICAS
> Alimentação CA 220 Volts 
   50 HZ
> Capacidade de carga 9 Kg
> Vel. de centrifugação 1600
> Fator G 704
> Humidade residual aprox. 45%
> Ligação de água quente 
   e fria 
> Comando água quente
> Escoamento AV

EQUIPAMENTO ESPECIAL 
BLOOMEST
> Base elevação Miele
> Grupo de dosagem com
   6 dispensadores
> Eletrónica de dosagem Bloomest
> Programas especiais para self-service
> Adesivos para tamanhos e programas 
> Cabo e casquilho para ligar a 
   caixa centralizada

*A fotografia refere-se apenas à
máquina sem equipamento especial
Bloomest  

PWM 906 AV (Smart Line) PWM 908 AV (Smart Line)

CARACTERÍSTICAS
> Alimentação CA 220 Volts 
   50 HZ
> Capacidade de carga 7 Kg
> Vel. de centrifugação 1600 
> Fator G 704
> Humidade residual aprox. 45%
>  Ligação de água quente 
   e fria
> Comando água quente
> Escoamento AV

EQUIPAMENTO ESPECIAL 
BLOOMEST
> Base elevação Miele

> 

> Cabo e casquilho para ligar a caixa 
   centralizada

*A fotografia refere-se apenas à
máquina sem equipamento especial
Bloomest  

> Eletrónica de dosagem Bloomest
Programas especiais para self-service

> Grupo de dosagem com
   6 dispensadores 

> Adesivos para tamanhos e programas  



CARACTERÍSTICAS
> Alimentação 3N AC 380 
   Volts 50 HZ
> Capacidade de carga 14 Kg
> Vel. de centrifugação 
   1025 rpm
> Fator G 360
> Humidade residual aprox. 47%
> Tambor 130L
> Rel. / carga 1:9
> Ligação de água quente  
   e fria
> Comando água quente
> Escoamento AV

EQUIPAMENTO ESPECIAL 
BLOOMEST
> Grupo de dosagem com
   6 dispensadores
> Eletrónica de dosagem Bloomest
> Programas especiais para self-service
> Adesivos para tamanhos e programas 
> Cabo e casquilho para ligar a caixa 
    centralizada

*A fotografia refere-se apenas à 
máquina sem equipamento especial 
Bloomest  

CARACTERÍSTICAS
> Alimentação 3N AC 380 Volts 
   50 HZ
> Capacidade de carga 20 Kg  
> Vel. de centrifugação 
    950 rpm
> Fator G 360
> Humidade residual aprox. 47%
> Tambor 180L
> Rel. / carga 1:9
> Ligação de água quente 
   e fria
> Comando água quente
> Escoamento AV

EQUIPAMENTO ESPECIAL 
BLOOMEST
> Grupo de dosagem com 6 
   6 dispensadores
> Eletrónica de dosagem Bloomest
> Programas especiais para self-service
> Adesivos para tamanhos e programas 
> Cabo e casquilho para ligar a 
    caixa centralizada

*A fotografia refere-se apenas à
máquina sem equipamento especial
Bloomest  

PW 413 Lavapiù (Smart Line) PW 418 Lavapiù (Smart Line)



AS MÁQUINAS DE  
SECAR ROUPA

CARACTERÍSTICAS
> Alimentação 3N CA 380 Volts  
   50 HZ
> Capacidade de carga 18 Kg
> Volume do tambor 330 litros
> Tambor de aço inoxidável 
> Sistema de emissão de gases
> Aquecimento elétrico/gás
> Sistema Air-Recycling
> Programa por tempo com 4  

> Arrefecimento Cool-Down ao   
   temperaturas

   terminar o ciclo
> Sistema Air-Recycling

EQUIPAMENTO ESPECIAL 
BLOOMEST
> Adesivos para tamanhos e 

> Cabo e casquilho para ligar a  
programas 

   caixa centralizada

*A fotografia refere-se apenas à
máquina sem equipamento especial
Bloomest  

PT 8331 Slim (Smart Line)

CARACTERÍSTICAS
> Alimentação 3N CA 380 Volts   
   50 HZ
> Capacidade de carga 15 Kg
> Volume do tambor 300 litros
> Tambor de aço galvanizado 
> Sistema de emissão de gases
> Aquecimento elétrico/gás
> Programa por tempo com 4  

> Arrefecimento Cool-Down ao   
   temperaturas

   terminar o ciclo

EQUIPAMENTO ESPECIAL 
BLOOMEST
> Adesivos para tamanhos e 
   programas
> Cabo e casquilho para ligar a caixa  
   centralizada

*A fotografia refere-se apenas à
máquina sem equipamento especial
Bloomest 

PT 8301 Slim (Smart Line)








