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W I R E L E S S

COM O NOVO CATEYE FIT VOCÊ TEM DUAS MANEIRAS
DE FICAR EM FORMA: DE BICICLETA OU A PÉ.

BASTA RETIRAR O CATEYE FIT DA SUA BICICLETA, JOGÁ-LO NO BOLSO OU NA BOLSA

E IR LONGE. O SENSORES EMBUTIDOS EM 3D, AUTOMATICAMENTE RASTREAM OS

SEUS PASSOS QUANDO ELE É REMOVIDO DA BIKE, SEM NECESSIDADE DE PRENDÊ-LO

A SUA CINTURA OU QUALQUER CONFIGURAÇÃO. ELE ACOMPANHA, NO MODO BIKE E

EM TEMPO REAL, A VELOCIDADE ATUAL, MÉDIA E MÁXIMA, O TEMPO DECORRIDO,

DISTÂNCIA E CALORIAS. EM MODO WALK, CONTA OS PASSOS, O TEMPO DECORRIDO,

DISTÂNCIA E CALORIAS. O CATEYE FIT É FÁCIL DE USAR, TEM TELA GRANDE E DE

FÁCIL LEITURA, E VOCÊ PODE ESCOLHER ENTRE O PRETO, BRANCO OU VERMELHO,

COMBINANDO COM SENSOR DA BICICLETA. À VENDA NAS MELHORES LOJAS.
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Nesses 10 anos de existência, a Bike Point tem muito a contar. São inúmeras vitórias 
conquistadas com força de vontade, esforço e superação. Ninguém se torna o que 
é, por acaso. É preciso muito trabalho. É como colocar tijolo por tijolo, todos os dias, 
até construir o que se almeja. É ter o olhar visionário. É ter a cabeça aberta às 
novidades. Como a internet, que por muito tempo esteve em segundo plano, mas 
que hoje prova que o site da loja conquistou clientes e companheiros de 
pedaladas em muitos cantos desse país.
É ter uma equipe comprometida, muito próxima ao cliente, pronta para identificar o 
que o cliente quer e precisa, atendendo às suas necessidades.  É estar sempre 
buscando novidades e tecnologias, no mercado nacional e também no exterior.
Pesquisas mostram que 70% das lojas fecham nos primeiros cinco anos. Mas a Bike 
Point vai além e mantém duas lojas e doze colaboradores. Temos a certeza de 
estarmos no caminho certo, estimulando o esporte, fazendo com que as pessoas 
pedalem em busca de saúde, união, lazer e diversão. Andar de bicicleta é interagir 
com o mundo. Pedalando, todos aqui já se depararam com uma paisagem, e 
sentiram-se parte daquele cenário, em perfeita harmonia com a natureza. Andar 
de bicicleta é interagir com o próximo. 
Afinal, quando a velocidade diminui, aumenta o calor humano, fazendo com que 
grandes amizades floresçam. Andar de bicicleta é interagir consigo mesmo. Pois 
possibilita um autoconhecimento que se inicia com a descoberta de limites físicos, 
psicológicos e emocionais, que somente a disciplina do esporte consegue 
proporcionar, resultando em maior autoconfiança, determinação e disciplina 
perante todos os desafios e dissabores da vida. 

Tudo o que foi dito aqui, faz parte da história da Bike Point. 

Agradecemos a todos os clientes, fornecedores, colaboradores e amigos.

Bike Point comemora 
dez anos de história

O sonho e a paixão pelo pedal

O caminho para um sonho é repleto de sacrifícios e determinação.  
E, embora haja sempre muitos obstáculos pelo caminho, ele é 
marcado com fé e trilhado com confiança, coragem, persistência e 
empenho. 
É conquistado com disposição para enfrentar desafios e correr riscos, 
para talvez falhar e tentar de novo. No final, você descobre que não 
há alegria maior que a de tornar o sonho realidade. 

E assim, vai-se contruindo um sonho que hoje é mais que real. São 10 
anos trilhados, e porque não dizer, pedalados, em busca de 
realização e sucesso.

A maioria dos sonhos surge de uma paixão. E assim foi com das melhores lojas do estado e até mesmo do Brasil.
Augusto. E já dizia outro apaixonado pelas bibicletas, o E as conquistas não demoraram a surgir. Com o apoio de 
físico alemão Albert Einstein: “Viver é como andar de amigos e clientes, foram acontecendo os passeios 
bicicleta: é preciso estar em constante movimento para ciclísticos. 
manter o equilíbrio.” Em 2003, surgiu o primeiro passeio de bike para 
Em 2002, nasceu discretamente a Bike Point, nos fundos de Madre Paulina, depois vieram as trilhas em Siderópolis e 
uma ruela em Criciúma - SC. muitos outros seguiram, até os mais recentes: nos Andes 
Mesmo com uma loja pequena, Augusto não desistiu de Chilenos e o Tour de France.
sonhar. Com determinação e ousadia, sempre quis Em fevereiro de 2004, seu olhar empreendedor trouxe para 
transformar seu negócio em algo maior, sair do comum, a loja a primeira bike importada, adquirida com muita 
com grandes diferenciais que fizessem da Bike Point, uma dificuldade.

www.bikepointsc.com.br
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