
Movimento 
Sorvete

Pode
COTAS DE APOIO FINANCEIRO

VALOR TOTAL PARA 4 MESES



COTA AMIGO R$ 200,00 (+impostos) - ÚNICA VEZ

◦ Logomarca de “APOIADORES” do Movimento 
no hotsite www.sorvetepode.com.br Tamanho 
menor em CARROSSEL.

◦ Logomarca em novos vídeos no período 
Novembro – Fevereiro que ficam públicos no 
YouTube da ABIS até 31/10/2021

◦ Acesso a download dos conteúdos 
desenvolvidos para o Movimento (imagens e 
vídeos) 

◦ Acesso à logo do movimento

27/10/2020

Sua logomarca presente Acessos



27/10/2020



COTA PARCEIRO R$ 500,00 (+impostos) - ÚNICA VEZ

◦ Logomarca de 
“APOIADORES” do 
Movimento no hotsite 
www.sorvetepode.com.br 
Tamanho menor em 
CARROSSEL.

◦ Logomarca em novos 
vídeos no período 
Novembro – Fevereiro que 
ficam públicos no YouTube 
da ABIS até 31/10/2021

◦ Acesso a download 
dos conteúdos 
desenvolvidos para o 
Movimento (imagens e 
vídeos) 

◦ Acesso à logo do 
movimento

27/10/2020

Sua logomarca 
presente Acessos Participação

◦ Convite para o FÓRUM de 
apoiadores do Movimento 
em que compartilhamos 
aprendizados e juntos, 
criamos as próximas 
ações.



27/10/2020



COTA APOIO R$ 1000,00 (+impostos) - ÚNICA VEZ

◦ Logomarca de 
“APOIADORES” do 
Movimento no hotsite 
www.sorvetepode.com.br 
Tamanho menor em 
CARROSSEL.

◦ Logomarca em novos 
vídeos no período 
Novembro – Fevereiro que 
ficam públicos no YouTube 
da ABIS até 31/10/2021

◦ Acesso a download 
dos conteúdos 
desenvolvidos para o 
Movimento (imagens e 
vídeos) 

◦ Acesso à logo do 
movimento

27/10/2020

Sua logomarca 
presente Acessos Participação

◦ Convite para o FÓRUM de 
apoiadores do Movimento 
em que compartilhamos 
aprendizados e juntos, 
criamos as próximas 
ações.

Bônus
◦ Prestigiar os seus clientes: 

◦ 1) Espaço para até 6 clientes seus 
na categoria "AMIGO". (*)  OU

◦ 2) Criação de ARTES para UMA 
ação de PREMIAÇÃO  (*)



27/10/2020



COTA SILVER R$ 2000,00 (+impostos) - ÚNICA VEZ

◦ Logomarca de 
“APOIADORES” do 
Movimento no hotsite 
www.sorvetepode.com.br 
Tamanho menor em 
CARROSSEL.

◦ Logomarca em novos 
vídeos no período 
Novembro – Fevereiro que 
ficam públicos no YouTube 
da ABIS até 31/10/2021

◦ Acesso a download 
dos conteúdos 
desenvolvidos para o 
Movimento (imagens e 
vídeos) 

◦ Acesso à logo do 
movimento

27/10/2020

Sua logomarca 
presente Acessos Participação

◦ Convite para o FÓRUM de 
apoiadores do Movimento 
em que compartilhamos 
aprendizados e juntos, 
criamos as próximas 
ações.

Bônus
◦ Prestigiar os seus clientes: 

◦ 1) Espaço para até 6 clientes seus 
na categoria "AMIGO". (*)  OU

◦ 2) Criação de ARTES para UMA 
ação de PREMIAÇÃO  (*)

Participação de reunião de RENDIÇÃO DE CONTAS - 
ANALÍTICO para evoluir o conhecimento em Marketing Digital 

para o setor de SORVETES



27/10/2020



COTA GOLD R$ 3000,00 (+impostos) - ÚNICA VEZ

◦ Logomarca de 
“APOIADORES” do 
Movimento no hotsite 
www.sorvetepode.com.br 
Tamanho menor em 
CARROSSEL.

◦ Logomarca em novos 
vídeos no período 
Novembro – Fevereiro que 
ficam públicos no YouTube 
da ABIS até 31/10/2021

◦ Acesso a download 
dos conteúdos 
desenvolvidos para o 
Movimento (imagens e 
vídeos) 

◦ Acesso à logo do 
movimento

Participação em grupo de WhatsApp do Movimento e Direito a impulsionamento na região da sua escolha (*)

Sua logomarca 
presente Acessos Participação

◦ Convite para o FÓRUM de 
apoiadores do Movimento 
em que compartilhamos 
aprendizados e juntos, 
criamos as próximas 
ações.

Bônus
◦ Prestigiar os seus clientes: 

◦ 1) Espaço para até 6 clientes seus 
na categoria "AMIGO". (*)  OU

◦ 2) Criação de ARTES para UMA 
ação de PREMIAÇÃO  (*)

Participação de reunião de RENDIÇÃO DE CONTAS - 
ANALÍTICO para evoluir o conhecimento em Marketing Digital 

para o setor de SORVETES



27/10/2020


