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



Desde 2012, 
já ajudamos mais de 

5 mil catioros e 
gatíneos a encontrar 
famílias sensacionais.

<3



Além disso, 
todo mês

milhares de 
pessoas

visitam nosso blog 
para aprender a se 

relacionar melhor 
com seus peludos.



Ao ensinar humanos a 
conviver 

com seus amigos bichos, 
a gente diminui o 

número de 
abandonos.



Ao 
anunciar 
em nosso 
blog

sua empresa 
adquire uma 

imagem moderna 
e consciente

além de falar com 
mais de 50 mil 
visitantes por mês!



E por falar 
em 

números...



média de acessos por mês

mais de
55 mil

visitantes

mais de
60 mil
acessos

+ 3.000
assinantes no blog

mais de
72 mil

pageviews



perfil do público

58% 42%

18 a 24 anos 35 a 44 anos25 a 34 anos

20%
34%

18%

Fonte: Facebook fanpage

nosso público 
são pessoas 
que já têm um 
pet em casa,

que estão 
em busca

de um

ou que 
simplesmente 

amam animais.

45 a 54 anos

14%



Como fazer 
sua marca 

conversar com 
este público? 



anúncios no blog

360 x 262

360 x 131

360 x 393



publicações no blog
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.



Quem já conversou com nosso público

...e muitos 
outros!



Seja 
você também 

uma empresa 
amiga e ajude a 

espalhar amor!

parcerias@amigonaosecompra.com.br


