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Mães de Jundiaí 

• Missão: Mães de Jundiaí é uma comunidade para que mães 
da região troquem experiências, dúvidas e sugestões com 
sororidade. Uma rede de apoio virtual e de acolhimento para 
mulheres reais. 

 

• Valores: Sororidade / União / Respeito /     
Compartilhamento / Troca 

 

• Visão: Transformar a forma de compartilhar experiências do 
mundo online e offline com eventos, cursos, reuniões. 



O que é o SOU? 

 

 

Rede de conexão com benefícios entre 
empresas e as Mães de Jundiaí 

 

 



Vantagens de ser credenciado 

• Divulgação exclusiva no grupo (20,5 mil – 80% 
membros ativas), no Portal (www.maesdejundiai.com.br - 
4,3 mil pageviews), na Página do Facebook (9,2 
mil) e no Instagram (9,3 mil) 

 

• Aumento da visibilidade na Comunidade Mães 
de Jundiaí 

 

• Comunidade com reconhecimento do Facebook 

 

 

http://www.maesdejundiai.com.br/


Como funciona 

• A Credenciada deve oferecer um desconto de, no 
mínimo, 10% ou brinde para a associada 

 

• Adesão da Credenciada se dá a partir da 
assinatura do contrato e pagamento do valor 
contratado 

 

• Nenhuma Credenciada terá exclusividade no 
catálogo SOU Mães de Jundiaí 



Divulgação 

• Um post exclusivo em catálogo no grupo (Facebook), por 
semestre (será incluído na sessão GUIA para melhor 
visualização) 

• Publicação no Portal Mães de Jundiaí (sessão especial) 

• Toda semana será feito um post chamando atenção para 
o SOU e convidando membros a acessarem as guias e o 
Portal 

• Quem faz parte do SOU pode comentar os posts que 
solicitem o produto ou serviço oferecido 

• Quem não fizer parte do SOU terá os comentários 
moderados quando for solicitada indicação, sem maiores 
informações da empresa não credenciada. 

https://www.facebook.com/groups/maesdejundiai/learning_content/?filter=207785830513518
http://maesdejundiai.com.br/


Visibilidade 
Instagram Portal Mães de Jundiaí 

Grupo no Facebook 



Em números: parcerias com posts 
exclusivos no Grupo - orgânico 

 
Escola Anchieta 

Evolaser 



 
LuzÓtica 

Studio Michelly Santos 

Em números: parcerias com posts 
exclusivos no Grupo - orgânico 



 
Papel e Arte 

Em números: parcerias com posts 
exclusivos no Grupo - orgânico 



 

Em números: parcerias com reels 
exclusivos no Instagram - orgânico 



• Os posts do pack Baby fazem parte de um 
catálogo que, como já explicamos 
anteriormente, ficará na Guia do Grupo do 
Facebook, nos Destaques do Instagram e no 
Portal. 

• Estas artes serão usadas, pela moderação 
e/ou pela parceira, nos comentários quando o 
post solicitar indicação. 

• Estes números não são mensuráveis. 

Em números: posts do pack Baby 



Valor 

• Pack 1 – Baby 
  

-   Divulgação da Credenciada com um post exclusivo no 
grupo na sessão GUIA  

- Banner em sessão especial do Portal Mães de Jundiaí 

- Um post no perfil @maesdejundiai no Instagram  

- Um post na página Portal Mães de Jundiaí no Facebook 

  R$ 300,00 - total por 6 meses de divulgação 
Pagamento parcelado em até 3 vezes 

À vista: R$ 260,00 

 



Valor 

• Pack 2 – Kid 
  
- Divulgação da Credenciada com um post exclusivo no grupo 

na sessão GUIA  
- Divulgação em 1 post exclusivo dentro do período de 6 meses, 

com 2 imagens (fotos/vídeos) e texto do cliente no grupo 
- Banner em sessão especial do Portal Mães de Jundiaí 
- Um post no perfil @maesdejundiai no Instagram  
- Um post na página Portal Mães de Jundiaí no Facebook 
  R$ 450,00 - total por 6 meses de divulgação 
Pagamento parcelado em até 3 vezes 
À vista: R$ 410,00 

 



Valor 

• Pack 3 – Teen 
  
- Divulgação da Credenciada com um post exclusivo no grupo 

na sessão GUIA  
- Divulgação em 3 posts exclusivos dentro do período de 6 

meses, com 2 imagens (fotos/vídeos) e texto do cliente 
- Banner em sessão especial do Portal Mães de Jundiaí 
- Um post no perfil @maesdejundiai no Instagram  
- Um post na página Portal Mães de Jundiaí no Facebook 
  R$ 600,00 - total por 6 meses de divulgação 
Pagamento parcelado em até 3 vezes 
À vista: R$ 570,00 

 



Valor 

• Pack 4 – Mother 
  
- Divulgação da Credenciada com um post exclusivo no grupo 

na sessão GUIA  
- Divulgação em 6 posts exclusivos dentro do período de 6 

meses, com 5 imagens (fotos/vídeos) e texto do cliente 
- Banner em sessão especial do Portal Mães de Jundiaí 
- Um post no perfil @maesdejundiai no Instagram  
- Um post na página Portal Mães de Jundiaí no Facebook 
  R$ 800,00 - total por 6 meses de divulgação 

 Pagamento parcelado em até 3 vezes 
 À vista: R$ 760,00 

 



Valor 

• Pack 5 – Grandmother 
  
- Divulgação da Credenciada com um post exclusivo no grupo na 

sessão GUIA  
- Divulgação em 12 posts exclusivos (quinzenais) dentro do período 

de 6 meses, com 5 imagens (fotos/vídeos) e texto do cliente 
(Instagram e Facebook) 

- Banner em sessão especial do Portal Mães de Jundiaí 
- Um post no perfil @maesdejundiai no Instagram  
- Um post na página Portal Mães de Jundiaí no Facebook 
  R$ 1600,00 - total por 6 meses de divulgação 

 Pagamento parcelado em até 3 vezes 
 À vista: R$ 1350,00 

 



Valor 

• Pack 6 – Family 
  
- Divulgação da Credenciada com um post exclusivo no grupo na 

sessão GUIA  
- Divulgação em 24 posts exclusivos (semanais) dentro do período de 

6 meses, com 5 imagens (fotos/vídeos) e texto do cliente 
(Instagram e Facebook) 

- Banner em sessão especial do Portal Mães de Jundiaí 
- Um post no perfil @maesdejundiai no Instagram  
- Um post na página Portal Mães de Jundiaí no Facebook 
  R$ 3000,00 - total por 6 meses de divulgação 

 Pagamento parcelado em até 3 vezes 
 À vista: R$ 2850,00 

 



Membros Associadas 

• Membros da comunidade Mães de Jundiaí – 
comunidade – preenchem formulário para 
formalização da carteirinha 

 

• Carteirinha digital 

 

• Gratuita 

 

• Mais de mil carteirinhas enviadas 



Observações 

• As empresas parceiras não têm exclusividade 
no SOU Mães de Jundiaí 

 

• Não somos responsáveis pelos acordos 
comerciais/compras entre Credenciada e 
membro, tampouco quanto a conferência das 
carteirinhas digitais na hora da compra 



Ficou interessado? 

 

Preencha nosso formulário de intenção de 
parceria!  

CLIQUE AQUI! 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN8DZkfb5VIAgd0ZyVEO62C7Sen8Yysbd2FQxL2JPRUBpfGg/viewform


Contato 

 

Whatsapp: 11 97312-0864 – Rita Benutto 

 

E-mail: comercial@maesdejundiai.com.br 

 

mailto:comercial@maesdejundiai.com.br

