PROJETO FLOW
IMPACTO ATRAVÉS DA ECONOMIA DE ÁGUA.

O

QUE

É?

O PROJETO FLOW é uma
iniciativa que visa causar alto
impacto socioambiental por meio
do reuso de água. Trabalhamos
para aumentar a eficiência do
uso dos recursos naturais dentro
do ambiente doméstico.
IMPORTÂNCIA

O acesso a água limpa e de
qualidade tornou-se um desafio
e viemos transformar essa
realidade desenvolvendo novas
tecnologias e expandindo nossas
soluções para novos países.
Temos o compromisso de trazer
soluções
criativas
para
problemas complexos, fazendo
dispositivos
melhores
e
otimizando recursos.
IMPACTO

Cada unidade de Flow Uno
economiza cerca de 1.188 Litros
de água por mês e gera uma
economia R$26,92. Esperamos
economizar 59.400 litros de
água e R$1.346,00 por mês com
nosso lote piloto durante os
próximos 8 anos!
CONTATO

contato@projetoflow.com
www.projetoflow.com

FLOW

NOSSO PRIMEIRO PRODUTO

UNO

O FLOW UNO é um dispositivo plug-and-play simples e
inovador, fácil de usar, instalar e transportar que permite que
você utilize água de reuso em seu banheiro.
PROPOSTA

DE

VALOR

Nosso objetivo é proporcionar Flow Uno's à famílias de baixa
renda por meio de doações do poder público ou empresas e
políticas públicas realizadas por Organizações Governamentais.
O lote piloto será financiado por crowdfunding ou apoio de
empresas com mentas ESG. Nosso objetivo é provar nosso
produto com pelo menos 50 unidades.
Acreditamos que o Projeto Flow seja uma excelente solução com
impacto imediato, ajudando o Brasil a lidar com situações graves
com a de crise hídrica. Traz alívio à pobreza, economia de água e
alivia também a rede de água e esgoto, diminuindo os custos de
manutenção da rede de tratamento.

Preço estimado: R$279,00
ROI: em média 10,87%
VARIAÇÕES DE
66% = 1200L * 22,66 = R$26,92
CONFIGURAÇÃO 88% = 1600L * 22,66 = R$35,89

{

ÁGUA ECONOMIZADA

PREÇO DA ÁGUA POR LITRO EM SÃO PAULO

Economia média: R$30,00 por mês (3% do salário mínimo)
JUNTE-SE

AO

MOVIMENTO

Nós acabamos de concluir nosso primeiro produto e estamos
prontos para o lançamento. Estamos em busca de investidores,
mentores e apoiadores para a próxima etapa do nosso projeto.
O QUE VOCÊ PODE FAZER

Divulgar nosso projeto; Assinar o termo de apoio;
Criar pontes entre nós e quem pode tornar o projeto
realidade; Participar de nosso crowdfunding
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Nosso objetivo é proporcionar Flow Uno's à famílias de baixa
renda por meio de doações do poder público ou empresas e
políticas públicas realizadas por Organizações Governamentais.
O lote piloto será financiado por crowdfunding ou apoio de
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produto com pelo menos 50 unidades.
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JUNTE-SE

AO

MOVIMENTO

Nós acabamos de concluir nosso primeiro produto e estamos
prontos para o lançamento. Estamos em busca de investidores,
mentores e apoiadores para a próxima etapa do nosso projeto.
O QUE VOCÊ PODE FAZER

Trazer novas ideias; Criar pontes entre nós e quem
pode tornar o projeto realidade; Investir como anjo;
Apoiar a iniciativa
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iniciativa que visa causar alto
impacto socioambiental por meio
do reuso de água. Trabalhamos
para aumentar a eficiência do
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inovador, fácil de usar, instalar e transportar que permite que
você utilize água de reuso em seu banheiro.
PROPOSTA

DE

VALOR

Nosso objetivo é proporcionar Flow Uno's à famílias de baixa
renda por meio de doações do poder público ou empresas e
políticas públicas realizadas por Organizações Governamentais.
O lote piloto será financiado por crowdfunding ou apoio de
empresas com mentas ESG. Nosso objetivo é provar nosso
produto com pelo menos 50 unidades.
Acreditamos que o Projeto Flow seja uma excelente solução com
impacto imediato, ajudando o Brasil a lidar com situações graves
com a de crise hídrica. Traz alívio à pobreza, economia de água e
alivia também a rede de água e esgoto, diminuindo os custos de
manutenção da rede de tratamento.

Preço estimado: R$279,00
ROI: em média 10,87%
VARIAÇÕES DE
66% = 1200L * 22,66 = R$26,92
CONFIGURAÇÃO 88% = 1600L * 22,66 = R$35,89

{

ÁGUA ECONOMIZADA

PREÇO DA ÁGUA POR LITRO EM SÃO PAULO

Economia média: R$30,00 por mês (3% do salário mínimo)
JUNTE-SE

AO

MOVIMENTO

Nós acabamos de concluir nosso primeiro produto e estamos
prontos para o lançamento. Estamos em busca de investidores,
mentores e apoiadores para a próxima etapa do nosso projeto.
O QUE VOCÊ PODE FAZER

Distribuir nossos produtos; Identificar famílias para
receberem Flow Uno’s; Apoiar e divulgar a iniciativa

