
Proposta de 
Parceria



O Amigo Não se 
Compra é a maior 
plataforma de adoção 
de animais do Brasil.



Desde 2012, 
já ajudamos mais de 

5 mil doguinhos e 
gatinhos a encontrar 
famílias sensacionais!



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 
associar 
sua marca 
à causa 
animal,

sua empresa 
adquire uma 

imagem moderna 
e consciente

além de falar para 
um público de

 milhares 
de seguidores!



E por falar 
em 

números...



acessos do site e blog em 2020 
(janeiro a junho)

mais de
800 mil
visitantes

+ 20.000
usuários 

cadastrados 
no site

+ 9.000
assinantes 

no blog

+ 15.000
seguidores no 

instagram + 
facebook

mais de
3 milhões
pageviews



perfil do público

64% 36%

18 a 24 anos 35 a 44 anos25 a 34 anos

22%
37%

19%

Fonte: Google Analytics

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

10%



Como fazer 
sua marca 

conversar com 
este público? 



Sendo uma Empresa Mantenedora1
A empresa mantenedora é nosso nível máximo de parceria!

Como funciona

A logomarca da sua empresa será exibida no rodapé do site, 
blog, e-mail marketing e na página de perfil do Amigo Não se 
Compra  no Instagram e Facebook.

Além de ter a logomarca exibida em nossos canais, sua empresa 
também poderá enviar promoções e ofertas para nossa rede de 
seguidores e apoiadores.

Além disso, você poderá divulgar a parceria em todos os seus 
canais, mostrando ao seu público que é uma empresa moderna, 
consciente e amiga dos animais.



Revertendo parte da renda para o Amigo2
Você sabia que através de uma integração da sua loja online com o Pólen, 
dá pra gerar impacto social e ainda aumentar suas vendas?

Como funciona
1. Você escolhe duas causas que deseja apoiar em sua loja virtual (que 

pode ser o Amigo Não se Compra e mais uma).

2. Ao fazer a compra, seu cliente escolhe a ONG que deseja apoiar;

3. E então, uma pequena parte do valor é revertida para a organização 
que ele escolheu.

De acordo com a empresa O Pólen (que oferece esse serviço), atrelar seu 
negócio a uma causa deixa o cliente encantado e diminui o abandono de 
carrinho. Isso é Marketing Social. :)

http://t.emailmkt.amigonaosecompra.com.br/ls/click?upn=v-2F8a9DW1oFxQH0jVE7EY3hz7uVp3IMp6800NjnLu-2FMmRLplK3U1GIgTrZXW4VXl3kV0WejsWfkuNkzI4dSH233nf647gvDF41ElYEt4MZjCc0qH8-2FsH6LeUGF7jaTg9kAXhumXW-2BtfD5MXVBgUCmNg-3D-3DmBF6_pZEUlOpq2O-2BngCSSMW5vJ-2BvEr5vsSTdXaudwrKR02GRvrC8M6d5wsseVpHHog2duQMpbQCL2SGTvi6SpxfOsuaTzmI6vzDfUC6dLU8DhaTUGsELxBu4JzEfRCfbWRbIMERyiUeDAi7cc5Km-2FrhCensnqNHAG3F3rP8KWuuXat6-2F5FH7iDVmq0ix5vUOLzmaT3BiKDGyyMWhKVt6U1WoCc0LyjS-2B-2FCSawmRjQhqUIjXwmkly-2B1giF6nOgjwjSRgS9ikahxMvWNC3VvzlI-2FdJX0H9PxmvtfUX5yjBXaTDBQYeYJ6cR0VVOokKQfjWSfFEmZoPmXcu0Z5WtiZXrBrSlfMa1BqC83zni8pRJpoo3VKFIyT4sHtJhZqeNxCfoujuDkyQhXm9GWcgebzZf3Ejg1GUwGUJkEwJBzQ0H0wErnL6RhHvWMYfFrWOnaPfYaFPa-2F6yzKcxSKYoTEgU42ir5Mb0MJ8StEJTOUxshKiXpECoxijn9iaWqOWNTjMdxexrYz2zgw1XJjyY19b3Kd-2BgYLA-3D-3D
http://t.emailmkt.amigonaosecompra.com.br/ls/click?upn=v-2F8a9DW1oFxQH0jVE7EY3qyfA0Xvl50ayMhw7WCoOydLaXPUaC-2BaAo06JL2X2v8hiOA785L3y7n9C-2FyGfZSVfdVj3sw6Dj4C3vpkmIZrEYfczW-2FYRnppIv9-2BGog1YHyHj4Qy9BwqPRlEVjiBBUHeMkkFpa1QAf-2BbmfVp8ySjxCQ-3DJncW_pZEUlOpq2O-2BngCSSMW5vJ-2BvEr5vsSTdXaudwrKR02GRvrC8M6d5wsseVpHHog2duQMpbQCL2SGTvi6SpxfOsuaTzmI6vzDfUC6dLU8DhaTUGsELxBu4JzEfRCfbWRbIMERyiUeDAi7cc5Km-2FrhCensnqNHAG3F3rP8KWuuXat6-2F5FH7iDVmq0ix5vUOLzmaT3BiKDGyyMWhKVt6U1WoCc0LyjS-2B-2FCSawmRjQhqUIjXwmkly-2B1giF6nOgjwjSRgS9ikahxMvWNC3VvzlI-2FdJX0H9PxmvtfUX5yjBXaTDBQYeYJ6cR0VVOokKQfjWSfFEmZoPmXcu0Z5WtiZXrBrSlfIUg41mgYUnadCHGUPbeOvDXr9O6shIAFV2kWVW-2F5jZ2UGKtMtGcnH4FCIJS5j7nMOwNS2W5WHfxzvjmjZZ-2FeG5KcecJp4-2BfwULsmo1hZUTxIolT4R23-2BO3r8-2Bz31G3jOQcR6XCKRbGQcE1aIp3JOehOTuZSM0jFZZgcD4LHKWxZqQn6Ohlq-2BkQJbrrOCPCQPA-3D-3D


Outras ideias que você trouxer3

Pensou outras formas de parceria entre sua empresa e o Amigo Não se Compra? 

Então vamos conversar. A gente adora novidades!



Quem já conversou com nosso público

...e muitos 
outros!



Seja 
você também 

uma empresa 
amiga e ajude a 

espalhar amor!

parcerias@amigonaosecompra.com.br

www.amigonaosecompra.com.br

21 98879-2635

Natalia Kelbert - parcerias amigas


