


Dados Cadastrais

• Razão Social: EdenCoco Comercial Importadora 

e Exportadora Ltda

• Nome Fantasia: EdenCoco

• Endereço: R. Vereador Antônio de Castro, 517 –
Jd. Nova Espírito Santos 

• Cidade: Valinhos – São Paulo – Brasil – CEP 
13273-201

• CNPJ: 29.172.157/0001-86



A EdenCoco
EdenCoco é um produto 100% original, diferente de todos os outros porque vai

direto da árvore para sua boca.

Muito comum em países tropicais como o Brasil e a Tailândia, a água de coco é

totalmente natural. A EdenCoco não é produzida por mãos humanas. O coco é

colhido diretamente da natureza, utilizando-se os métodos tradicionais de safra,

antes de ficar totalmente maduro, na busca constante de preservação da qualidade

natural do fruto e dos nutrientes da água.

Como um grande diferencial, o Sistema de Abertura Fácil é extremamente

preciso e mantém a água fresca e esterilizada, sem o uso de conservantes. Ele

preserva os benefícios do coco verde, ao mesmo tempo em que é prático, não faz

bagunça e pode ser consumido em qualquer lugar.

A maior parte das águas de coco comercializadas atualmente contém algum tipo

de substância conservante. A EdenCoco, no entanto, utiliza uma tecnologia

pioneira de abertura precisa para assegurar a preservação da integridade natural

da água do fruto, sem a adição de qualquer produto químico.



A EdenCoco é uma empresa engajada em transformar o mundo mais 
saudável e sustentável!



Nossa embalagem é polida e moderna, com um aspecto elegante e
inovador, ideal para consumo nos mais variados ambientes.

É perfeita para criar drinks super descolados, em festas ou para
refrescar após exercícios físicos. No café da manhã, almoço ou lanche
da tarde, para a merenda dos pequenos ou no local de trabalho, a
EdenCoco é a melhor alternativa para repor os nutrientes e minerais
perdidos no cotidiano.

Ainda, criamos um suporte bonito que auxilia a estabilizar o coco
redondo em qualquer superfície. Agora, você não precisa se preocupar
em derrubar a água ou sujar as mãos e pode aproveitar as maravilhas
do coco in natura onde quer que você esteja.

Com o auxílio do nosso canudinho articulado biodegradável, já
existente na embalagem, você compra, fura a polpa e voilà: está pronta
uma bebida saudável, prática e refrescante.

https://www.youtube.com/watch?v=nvLUaI_0B5s&feature=you
tu.be

Vídeo de Apresentação EdenCoco

https://www.youtube.com/watch?v=nvLUaI_0B5s&feature=youtu.be


Porque Escolher 
EdenCoco? 



Reciclável   

Sustentável

Saudável



✓ Produto 100% natural direto da fruta.

✓ Empresa Eco-Friendly.

✓ Sistema de Abertura Fácil.

✓ Validade de ate 30 dias.

✓ Divulgação do distribuidor no site e redes sociais EdenCoco.

✓ 100% de troca do produto se vencido.

✓ A EdenCoco se disponibiliza á realizar ação promocional de

degustação nos pontos de vendas que tiverem interesse, sendo

todo esse trabalho de marketing custeado por nós.

✓ Refrigerador Expositor Vertical Disponível (Contrato De

Comodato).



´É de beber, 
É de comer

A polpa totalmente comestível. Ótimo para comer com a família e amigos!



A sua marca no 
EdenCoco

Festa da Baronesa

Logomarca Personalizada de acordo com seu negócio/evento



Ficha Técnica
Produto: coco verde (coco nucifera) + canudo articulado 

biodegradável

Quantidade de agua por coco (média): 400/500ml

Temperatura de transporte/armazenamento: de 0ºc até 5ºc.

Temperatura de gôndola: de 0ºc até 5ºc.

Validade: 30 dias conforme orientação de temperatura em 

armazenagem e exposição.

Registro ANVISA: produto isento de registro segundo resolução-rdc

no- 27, de 6 de agosto de 2010.

Especificações de embalagem externa (caixa com 15 unidades):

50cmx40cmx17cm

Pallet com empilhamento de 10 = 1,80 de altura - padrão 

do pallet pbr = 1,00×1,20m - 5 caixas no lastro



Prazos e
Condições Iniciais

• Prazo de entrega: 10 dias uteis.
• Condições de pagamento: Boleto para 15 dias

(negociável).
• Troca do produto se vencido.

• Banco: Itaú

• Nome: EDENCOCO COMERCIAL LTDA

• Agencia: 1269

• Conta: 14770-6

• C.N.P.J.: 29.172.157/0001-86

Dados Bancários



Contato
(19) 3272 -3677

E-mail: contato@edencoco.com.br

Site: https://www.edencoco.com.br/

Curta nossas redes sociais e fique por dentro das novidades!

Instagram: @edencocobrasil

Facebook: @edencocobrasil

Twitter: @edencocobrasil

LinkedIn: EdenCoco

YouTube: EdenCoco Brasil

mailto:contato@edencoco.com.br
https://www.edencoco.com.br/

