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O que é o Amigo Não se Compra? 

Amigo Não se Compra é um site em que 
ONGs e protetores podem divulgar 
cães e gatos para adoção. 

Mantemos também um blog sobre 
cuidados com o pet, cujo objetivo é 
melhorar a relação das pessoas com 
seus animais de estimação e reduzir o 
número de abandonos. 



Por que anunciar no Amigo? 

O público que acessa o site do Amigo tem uma relação de 
amor com os animais.  
 
São pessoas que já têm um pet em casa ou estão em busca de 
um. O site também é acessado diariamente por protetores 
que resgatam e divulgam animais para adoção. 
 
Nos últimos 12 meses, tivemos uma média de mais de 66 mil 
pageviews, gerados por mais de 35 mil visitantes únicos 
através de mais de 41 mil acessos. E esse número só cresce! 
 

E não menos importante: 
Você ajuda a manter nosso site, estimulando a adoção de 
cães e gatos e reduzindo o número de abandonos. Assim, 
sua marca é associada a uma atitude positiva e do bem. 



Dados do último mês (janeiro de 2017) 

98.700 
pageviews 

63.800 
visitas 

56.000 
visitantes 

mailing com 

1.926 
assinantes 
até a data 

10.500 
s e g u i d o r e s 
até a data 

A l c a n c e d e 

19 .950 

pessoas/mês 

Dados do site e blog 

Dados da página no Facebook 



Perfil do público 

83% 17% 

18 a 24 anos 35 a 44 anos 25 a 34 anos 

23% 
29% 

21% 



Cidades com mais acessos 

São Paulo  20% 

Rio de Janeiro  11,6% 

Belo Horizonte  4,6% 

4,2%   Curitiba 

2,7%  Porto Alegre 



Dispositivos de acesso 

70% 30% 



Espaços 

360 x 262 

360 x 131 

360 x 393 



Publicações 

Publieditorial 
Publicação de um texto pronto enviado pelo cliente. O 
texto deverá conter até 3000 caracteres e deverá 
ser alinhado com ideias de respeito aos animais. 
 
Patrocínio direto 
Neste caso, escrevemos um post sem relação com 
seu produto mas incluindo um banner contendo o 
texto “um oferecimento de...” e sua logomarca. O 
texto poderá ter entre 500 e 1500 caracteres, a 
combinar. 
 
Resenha de produtos (sem custo) 
Aqui, vamos testar seu produto e escrever 
comentários sobre ele. Portanto, é necessário o envio 
de uma amostra do produto. Os custos de frete são 
por conta do cliente. Se o produto tiver muitos pontos 
negativos, optaremos por não publicar a resenha. 
Este serviço não tem custo, mas pedimos que um lote 
do produto equivalente ao valor de ao menos R$ 
100,00 seja doado a um dos protetores cadastrados 
no site (a escolher).  
 

Concursos e sorteios (sem custo) 
Aceitamos brindes e produtos para oferecer aos 
leitores, com direito a texto de agradecimento e link 
para o site desejado. 



Publicações 

Banner na home 
Ao contratar qualquer divulgação 
paga no blog (banners, publieditorial 
ou patrocínio direto), o anunciante 
terá direito a um banner na home, 
que será exibido em formato 
carrossel logo após o banner 
principal, por 30 dias corridos. 
 
O banner será feito pelo cliente, e 
acrescentaremos uma tarja com os 
dizeres “A [nome da empresa] é 
amiga do Amigo!” 
 

Seu banner 
aqui	
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Vamos continuar esta conversa? 


