
PREMIAH!
Açaí e Gelados da Amazôniah!



QUEM SOMO NÓS
A PREMIAH é uma marca do grupo AÇAÍ MANIA, que nasceu do sonho que um casal empreendedor atraídos pelos
benefícios do Açaí e empenhados em trazer um produto saudável, saboroso e de qualidade, localizados em Poços de Caldas,
cidade do Sul de Minas Gerais conhecida pela sua beleza e o poder de suas águas hidrotermais.

Nossa história começou em 2010, com a abertura da primeira loja especializada em Açaí, que obteve um sucesso imediato,
conquistando o paladar do Poços-Caldense, pois, além de oferece o delicioso e tradicional Açaí na tigela, inovaram na
forma de vender, com a possibilidade do cliente montar seu próprio Açaí com várias opções de acompanhamentos. Com o
crescimento do negócio, ainda em 2010, foi necessário a abertura de uma nova unidade na mesma cidade para atender a
grande demanda pelo seu produto.

Com a explosão do mercado de Açaí no Brasil e nossa marca em destaque na região, em 2012 fomos selecionados pelo
SEBRAE para participar de um programa pioneiro, chamado Minas Franquia, o que colaborou para a estruturação da
empresa e a possibilidade de alcançar novos horizontes, nascendo ali a Rede de Franquias Açaí Mania e também a central de
produção e distribuição dos produtos exclusivos. Nos próximos anos inauguramos unidade em São José do Rio Pardo-SP,
Guaxupé-MG, Bragança Paulista-SP e São João da Boa Vista-SP e a rede continua em franca expansão com projetos de
novas lojas em andamento ainda para o ano de 2017.

Nossa unidade de produção e distribuição conta com local adequado e seguro, cumprindo as mais rigorosas exigências
sanitárias, possuímos um controle rigoroso de seus fornecedores, garantindo assim a confiabilidade dos nossos produtos.



Oferecer aos clientes uma alimentação saudável, com
base nos benefícios nutricionais do açaíMissão

Atingir o mercado regional e nacional através do
sistemas de franquiasVisão

Trabalhar honestamente, com fé em Deus, acreditando
no crescimento e na melhoria da qualidade de vida de
todos os envolvidos com a empresa

Valores



Nosso Açaí
Diferenciais

SEM 
EMULSIFICANTE

SEM
LIGA NEUTRA

100%
BRASILEIRO



Possui efeitos
antienvelhecimento

Alta concentração de 

fibras

Reduz Irritação

Auxilia da perda de peso

Combate os radicais 
livres

Combate às doenças 

cardíacas

Aumenta Energia

Ajuda na Digestão

Reduz as chances de 
Câncer

Melhora a função mental

Melhora a saúde da pele



Produtos Premiah
Linha completa de Açaí,
Sorvetes, Paletas e potes
personalizado.



Açaí Premiah!
Pote com 2 litros

▪Ingredientes:
Polpa de açaí natural, xarope de guaraná (açúcar, água, extrato de guaraná,
acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio,
estabilizante carboximetilcelulose, corante caramarelo, aroma artificial de
guaraná e mix de aromas artificiais de fruta) e água mineral,

Sabores Disponíveis
▪ Natural
▪ Banana
▪ Morango

Quantidade por porção %VD*

Valor energético 100 kcal = 422 kJ 4

Carboidratos 8,9 g 3

Proteínas 1,1g 2

Gorduras totais 6,7 g 12

Gorduras saturadas 1,6 g 7

Gorduras Trans Não contém **

Fibra alimentar 2,6g 11

Sódio 10 mg 11

Informação Nutricional
Porção 200ml  (1 copo)

▪% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 
8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido



Açaí Premiah!
Bag com 5 litros

Sabores Disponíveis
▪ Natural
▪ Banana
▪ Morango

▪Ingredientes:
Polpa de açaí natural, xarope de guaraná (açúcar, água, extrato de guaraná,
acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio,
estabilizante carboximetilcelulose, corante caramarelo, aroma artificial de
guaraná e mix de aromas artificiais de fruta) e água mineral,

Quantidade por porção %VD*

Valor energético 100 kcal = 422 kJ 4

Carboidratos 8,9 g 3

Proteínas 1,1g 2

Gorduras totais 6,7 g 12

Gorduras saturadas 1,6 g 7

Gorduras Trans Não contém **

Fibra alimentar 2,6g 11

Sódio 10 mg 11

Informação Nutricional
Porção 200ml  (1 copo)

▪% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 
8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido



Açaí Premiah!
Caixa com 10 litros

Sabores Disponíveis
▪ Natural
▪ Banana
▪ Morango

▪Ingredientes:
Polpa de açaí natural, xarope de guaraná (açúcar, água, extrato de guaraná,
acidulante ácido cítrico, conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio,
estabilizante carboximetilcelulose, corante caramarelo, aroma artificial de
guaraná e mix de aromas artificiais de fruta) e água mineral,

Quantidade por porção %VD*

Valor energético 100 kcal = 422 kJ 4

Carboidratos 8,9 g 3

Proteínas 1,1g 2

Gorduras totais 6,7 g 12

Gorduras saturadas 1,6 g 7

Gorduras Trans Não contém **

Fibra alimentar 2,6g 11

Sódio 10 mg 11

Informação Nutricional
Porção 200ml  (1 copo)

▪% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 
8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido



Açaí Premiah! Diet
Caixa com 10 litros

▪Ingredientes:
▪Polpa de açaí natural, bebida dietética a base de guraraná(extrato natural, aroma sintético idêntico ao
natural, sacarose, edulcorante ciclamato de sódio, adoçante sacarina, estabilizante carboximetilcelulose,
antioxidante ácido ascórbico, conservante benzoato de sódio, corante caramelo, acidulante ácido cítrico,
água tratada), água mineral, banana, preparado liga neutra (açúcar, maltodextrina, glicose em pó, proteínas
vegetais, estabilizante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, espessantes goma guar, carboximetilcelulose,
goma xantana e pectina.

Sabor Disponível
▪ Banana

Informação Nutricional
Porção 200ml / 1 copo

▪% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 
8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores 
dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor Diário não estabelecido

Quantidade por porção %VD*

Valor energético 124 kcal = 520 kJ 6

Carboidratos 15 g 5

Proteínas 1,3g 2

Gorduras totais 6,5 g 12

Gorduras saturadas 1,4 g 7

Gorduras Trans não contém **

Fibra alimentar 2,7 g 11

Sódio 9 mg 0



Sorvetes Premiah!
Caixa com 10 litros
Sabores Disponíveis
▪ Cupuaçú 
▪ Graviola
▪ Bacuri
▪ Murici

Tabela nutricional e lista de ingrediente conforme sabores



Paletas da Amazônia
Caixa com 22 Paletas

Tabela nutricional e lista de ingrediente conforme sabores

Sabores Disponíveis
▪ Açaí com Leite Condensado
▪ Açaí com Mousse de Maracujá
▪ Açaí com Mousse de Morango
▪ Açaí com Cupuaçu
▪ Açaí com Nutella
▪ Açaí Diet com Banana
▪ Açaí Diet com Morango
▪ Açaí Diet com Kiwi
▪ Cupuaçu com Mousse de Maracujá
▪ Cupuaçu com Nutella
▪ Frozen Morango com Leite Condensado
▪ Frozen Morango com Nutella



Potes Premiah
Personalizado

Tamanhos Disponíveis
340ml - Pacote com 50 un
500ml - Pacote com 50 un

1000ml - Pacote com 60 un



Negócios Premiah
Pensando no Know How adquirido
ao longo dos anos, desenvolvemos
proposta de negócio para atender
vários segmentos



Bike Premiah!

Adaptável para vários tipos
de negócios, a Bike Premiah
permite estar em vários
lugares, como shopping,
praias, festas ou onde sua
imaginação permitir



Carrinho TOP Premiah!
Adaptável para vários tipos de
negócios, o carrinho Premiah te
permite estar em locais de grande
fluxo, como em Shoppings, escolas,
faculdades ou conforme sua
necessidade.

Preparado para o sistema de self
service com equipamento para servir
Açaí, Freezer para Paletas e
Sorvetes, dispenser de copos,
dispenser para coberturas, cubas
para acompanhamentos, local para
caixa e pequeno estoque de
produtos.



Carrinho TOP Paleta

Ideal para venda de Paletas e
sorvetes.

Dinâmico e fácil de
movimentar, com o Carrinho
TOP Paleta Premiah você pode
se fixar em locais de grande
fluxo e ter a flexibilidade de se
movimentar e estar em vários
locais.



Indicado para venda dentro
de restaurantes, pois
permite o transito dentro do
estabelecimento.
Preparado para o sistema de
self service, permitindo a
montagem do produto na
hora, conforme a
preferência do cliente.

Carrinho Restaurante
Modelo 01



Indicado para venda dentro de
restaurantes, pois permite o
transitar no estabelecimento.

Preparado para o sistema de self
service com máquina para servir
Açaí, dispenser de copos e cubas
para acompanhamentos. Tudo
preparado para montar na hora o
produto ao cliente.

Carrinho Restaurante
Modelo 02



Indicado para venda dentro
de restaurantes, o Carrinho
Restaurante Premiah
Modelo 03 está preparado
para o sistema de self
service com equipamento
para servir Açaí, Freezer
para Paletas e Sorvetes,
dispenser de copos e cubas
para acompanhamentos.

Carrinho Restaurante
Modelo 03



Indicado para locais de grande
fluxo, o Quiosque Básico Premiah
está devidamente preparado
para o sistema de self service
com equipamento para servir
Açaí, Freezer para Paletas e
Sorvetes, dispenser de copos,
cubas para acompanhamentos,
local para caixa e estoque de
produtos, além de um balcão
para consumo dos clientes.

Quiosque Premiah
Modelo Básico



Indicado para empreendedores
que desejam obter um
empreendimento lucrativo, a
Loja Premiah foi construída
para apresentar um produto
de qualidade e saboroso e
ambiente agradável para
cliente e amigos.

Loja Premiah


