
CLUBE DE VANTAGENS MÃES UNIDAS DE NITERÓI

PROPOSTA 2019



CLUBE DE VANTAGENS MÃES UNIDAS DE NITERÓI - 2019:

Trata-se de uma rede de profissionais e estabelecimentos parceiros que apóiam o
programa Mães Unidas de Niterói e recebem nosso “selo de qualidade”, pois
avaliamos todas as solicitações de credenciamento e vinculamos ao clube apenas
os que temos convicção da qualidade e seriedade do trabalho. Indicamos as mães
seguidoras e participante do programa a rede credenciada. Para muitas mães
nosso clube é uma referencia no momento que estão buscando produtos ou
serviços.

O principio básico do Clube de Vantagens é girar benefícios aos três pilares
envolvidos, isto é, ao programa que se torna auto-sustentável, aos parceiros que
ampliam sua visibilidade e clientela e as participantes que recebem
descontos/brindes exclusivos.

QUAL A FINALIDADE DO CLUBE DE VANTAGENS?



CLUBE DE VANTAGENS MÃES UNIDAS DE NITERÓI - 2019:

Para se credenciar ao Clube de Vantagens faz-se necessário o preenchimento
do formulário de cadastramento em nosso site 

Sendo o cadastro aprovado, para concluir o credenciamento é necessário realizar o 
investimento da taxa única anual no valor de R$ 200,00 e enviar os dados abaixo 
para o e-mail parceiro@maesamigasdeniteroi.com.br:

Logomarca fundo transparente; 
Especificação do benefício exclusivo que será oferecido às mães de carteirinha,  
Envio dos dados comerciais como link de mídias, endereço, telefone, horários de 
funcionamento; 
Texto breve contendo uma apresentação estabelecimento/ profissional e resumo 
dos sérvios ou produtos ofertados;
Imagem ou vídeo do estabelecimento, para o caso de lojas físicas, ou que 
represente os produtos/serviços que oferece.

COMO SE CREDENCIAR

mailto:parceiro@maesamigasdeniteroi.com.br


CLUBE DE VANTAGENS MÃES UNIDAS DE NITERÓI - 2019:

 Ter sua marca fixada no espaço destinado ao clube de vantagens em 
nossas mídias: álbum de fotos no grupo do facebook, álbum de fotos especifico      
na fanpage, destaque no instagram e página própria no site;

 Ser indicado no grupo sempre que uma mãe sinalizar estar em busca do 
produto/serviços oferecidos pelo parceiro;

 Fortalecer sua marca junto ao seu público algo mulheres residentes nos 
municípios de Niterói, São Gonçalo e proximidades que possuem vinculo, seja 
materno ou familiar, com crianças e adolescentes;

 Ter divulgação semanal conjunta com os demais parceiros credenciados nas 
publicações do Clube de Vantagens Mães Unidas

 Possuir desconto na contração do Circuito de Mídias, que divulga seu 
conteúdo em postagem exclusiva em todas as mídias do programa

VANTAGENS PARA OS PARCEIROS:



CLUBE DE VANTAGENS MÃES UNIDAS DE NITERÓI - 2019:

 Orientar sua equipe sobre a ativação de nossa parceria informando o
beneficia a ser concedido as clientes que apresentarem a carteirinha física
ou a declaração que comprova que a mesma esta sendo confeccionada.
(modelo em anexo). Evitando constrangimento para as clientes durante o
atendimento.

 Informar a administração do programa Mães Unidas no caso de alteração
no beneficio concedido as mães de carteirinha, estando ciente que a
informação será alterada em nossas mídias no prazo de até 72h a contar do
momento do recebimento da solicitação

 Incentivar a participação no programa para as clientes que por ventura
não façam parte do programa Mães Unidas

É RESPONSABILIDADE DO PARCEIRO



CLUBE DE VANTAGENS MÃES UNIDAS DE NITERÓI - 2019:

 Criar uma arte padrão identificando o credenciamento do parceiro;

 Realizar um divulgação anual exclusiva para apresentar o novo parceiro 
nas mídias do facebook e instagram;

 Realizar as alterações da especificação do beneficio concedido às mães 
de carteirinha nas artes e site no prazo de 72h a contar do recebimento;

 Indicar o estabelecimento parceiro quando alguma mãe do grupo estiver 
buscando pelo produto ou serviço;

 Priorizar a participação dos parceiros credenciados nos eventos 
presenciais realizados pelo programa mães unidas;

 Emitir uma carteirinha modelo para enviar ao parceiro, viabilizando que o 
mesmo apresente a sua equipe e viabilizando que o mesmo usufrua os 
beneficio nos demais parceiros.

É DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA MÃES UNIDAS



CIRCUITO DE MIDIAS – MÃES UNIDAS DE NITEROI

SEU PRODUTO/SERVIÇO EM DESTAQUE !!!



CIRCUITO DE MIDIAS – MÃES UNIDAS DE NITEROI

O circuito consiste em uma postagem exclusiva e simultânea, do
material enviado pelo contratante, nas mídias do Programa
Mães Unidas de Niterói:

Fanpage www.facebook.com/maesunidasdeniteroi/

Grupo no Facebook www.facebook.com/groups/maesamigasnikit

Instagram @maesunidasdeniteroi

Site www.maesunidasdeniteroi.com.br

Story Instagran apenas uma imagem ou vídeo de 30 seg

Story Facebook apenas uma imagem ou vídeo de 30 seg

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DEVE SER ENVIADO VIA E-MAIL 

PARCEIRO@MAESAMIGASDENITEROI.COM.BR OU VIA WHATSAPP 21 96568-2042

Texto de divulgação + 01 imagem/arte ou 01 vídeo de 30seg.

*adicional de mais imagens por R$5,00 cada

http://www.facebook.com/maesunidasdeniteroi/
http://www.facebook.com/groups/maesamigasnikit
http://www.maesunidasdeniteroi.com.br/


CIRCUITO DE MIDIAS – MÃES UNIDAS DE NITEROI

INVEST. POR CIRCUITO R$ 100,00

•40% DE DESCONTO PARA CREDENCIADOS NO CLUBE DE VANTAGENS

MONTE UM PACOTE DE CIRCUITO E OBTENHA DESCONTOS ESPECIAIS

DESCONTO
VALOR POR 
CIRCUITO

TOTAL DO 
INVESTIMENTO

DESCONTO EXCLUSIVO  PARA CLUBE 
DE VANTAGENS - 40%

04 circuitos 
(1 mês) 10% R$ 90,00 R$ 360,00 R$ 210,00

12 circuitos  
(3 meses) 15% R$ 85,00 R$ 1.020,00 R$ 570,00

24 circuitos 
(6 meses) 20% R$ 80,00 R$ 1.920,00 R$ 1.100,00

48 circuitos 
(1 ano) 30% R$ 70,00 R$3.360,00 R$ 1.900,00

0s circuitos pré-pagos poderão ser utilizados dentro de um período de 06 meses após sua contratação



CIRCUITO DE MIDIAS – MÃES UNIDAS DE NITEROI

FIXAÇÃO 24H TOPO - FACEBOOK

DESTAQUE INSTAGRAM
R$ 60,00

E-MAIL MARKETING R$ 50,00

SERVIÇO EXTRA DE FIXAÇÃO POR 24H NO TOPO

FANPAGE E GRUPO E DESTAQUE INSTAGRAM

SERVIÇO EXTRA DE E-MAIL MARKETING COM MAIS DE 1.000 MÃES

* A postagem pode ser impulsionada mediante ao custeio do impulsionamento. 
Revertemos INTEGRAMENTE o valor do investimento para casos de depósito e retemos 8% 

para pagamento via PagSeguro


