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A PRIMEIRA BEBIDA EM TUBO 
DO MUNDO, AGORA NO BRASIL

THE FIRST DRINK IN A TUBE IN THE WORLD, NOW IN BRAZIL.



THE FIRST DRINK IN A TUBE IN THE WORLD, NOW IN BRAZIL.

ORIGINALITY, is what Go Tube brought with exclusivity from Austria 
to the Brazilian consumer, to cheer everyone who appreciates truly 
creative and fun concepts. 

With or without alcohol, diverse are the fl avors to be enjoyed at anytime 
of the day or night, anywhere.

A PRIMEIRA BEBIDA EM TUBO 
DO MUNDO, AGORA NO BRASIL

ORIGINALIDADE, é o que a Go Tube trouxe com exclusividade da 
Áustria para o consumidor brasileiro. Para animar a todos que 
apreciam conceitos verdadeiramente criativos e divertidos.

Com álcool ou sem álcool, são diversos sabores para serem 
apreciados a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar.

EM FORMATO ORIGINAL E QUE NÃO QUEBRA. 
BASTA GELAR E ESTÁ PRONTO PARA BEBER!

In original format which does not brake.
Simply freeze and it is ready to drink!



DA ÁUSTRIA PARA O BRASIL

ÁUSTRIA

BRASIL

O Brasil e a Áustria resolveram unir 
qualidade, produtividade e know how, e 
assim, surgiu a GO Brasil Indústria, que será 
a produtora de tudo o que a empresa austríaca 
Wenger Senf GmbH faz. 

Com consumidores no mundo todo, a antiga 
GO More, agora chamada GO Brasil, está 
pronta para atender a todos, em todos os 
cantos do mundo, oferecendo atendimento 
especializado e diferenciado.

FROM AUSTRIA TO BRAZIL

Brazil and Austria have decided to unite quality, 
productivity and know how, thus creating GO Brasil 
Factory, which will be the producer of everything the 
Austrian company Wenger Senf GmbH does.

Having consumers all over the world, the former 
GO More, now named GO Brasil, is ready to attend 
everyone, in all corners of the globe, offering 
specialized and personalized support.



FÁBRICA - CAMPO GRANDE
Situada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 
com 3.000 metros quadrados de área, a GO Brasil 
Indústria está pronta para entrar no mercado brasileiro 
e mundial, oferecendo produtos novos, diferentes e 
com excelente qualidade.

FACTORY - CAMPO GRANDE

Situated in Campo Grande, Mato Grosso do Sul, integrating 
a 3.000 square meters area, GO Brasil company is ready to 
enter the Brazilian and Global markets, offering new different 
and excellent quality products.
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GO WODKA EXTREME ENERGY

Bebida de vodka com energético, 
com graduação alcoólica de 10,5%.

Vodka and Energetic drink, 
alcoholic graduation of 10,5%



GO WODKA EXTREME CRANBERRY

Bebida de vodka com cranberry, 
com graduação alcoólica de 10,5%.

Vodka and Cramberry drink, 
alcoholic graduation of 10,5%.



GO WODKA EXTREME LEMON

Bebida de vodka com limão, 
com graduação alcoólica de 10,5%.

Vodka and Lemon drink, 
alcoholic graduation of 10,5%.



GO GINTONIC

Bebida de gin com água tônica, 
com graduação alcoólica de 10,5%.

Gin and Tonic drink, alcoholic 
graduation of 10,5%.



GO CAIPIRINHA

Bebida de cachaça com limão, 
com graduação alcoólica de 10,5%.

Cachaça and Lemon drink, 
alcoholic graduation of 10,5%.



GO MOJITO

Bebida de rum com água tônica, limão e 
hortelã com graduação alcoólica de 10,5%.

Rum, Tonic, Lemon and Mint drink, 
alcoholic graduation of 10,5%.





ENTRE EM CONTATO COM A GO TUBE!

Vendemos para todos os Países.
We sell to all countries.

Temos revendedores em todo o Brasil.

CONTACT GO TUBE!

We have distributors throughout Brazil.

+ 5511 3804 7701 
Rua Desembargador Theodomiro Dias, 26 · Butantã
contato@gotubebrasil.com

www.gotubebrasil.com




