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PARCERIA VIVAVOX  Wi-Fi

A Vivavox está construindo uma rede Wi-Fi de al�ssima velocidade exclusivo para seus clientes em Santa 
Rita do Sapucaí. Dessa maneira, alguns pontos comerciais foram escolhidos como parceiros.

COMO ATIVAR SUA PARCERIA:

1. O parceiro Vivavox realiza a contratação do menor plano empresarial da Vivavox 300Mbps, mas 
receberá um plano de 1Gbps que trabalhará em livre demanda. Isso significa que independente do número 
de clientes u�lizando a banda, o parceiro nunca terá problema de len�dão no link devido falta de banda, 
pois é demanda livre.

OBRIGAÇÕES DA VIVAVOX
2. O parceiro receberá um roteador Wi-Fi em comodato para distribuição de internet para a 
administração interna do estabelecimento.

3. A Vivavox configurará um segundo equipamento Wi-Fi, de alta concentração de usuários, que será 
exclusivo aos clientes Vivavox. Esse equipamento é diferente do primeiro entregue, permite que mais de 
200 clientes estejam conectados sem diminuição de performance quanto a processamento de dados ou 
len�dão. Equipamento específico para cobertura para shows e eventos em estádios de futebol e locais com 
grande concentração de público.

4. O parceiro será inserido no hall de parceria da Vivavox e lhe será permi�do usar as redes sociais da 
empresa para divulgação como parceiro e canal de sorteio de brindes. O parceiro WiFi tem direito a 
par�cipar dos quadros: MOMENTO PARCEIRO, PARCEIRO DE EXPERIÊNCIAS, COLLAB e OFERECIMENTO DA 
SEMANA. As divulgações deverão ter anuência da Vivavox e respeitará o carrossel e cronograma de 
divulgações dos parceiros. Assim, a marca do parceiro terá uma periodicidade respeitada e poderá ser vista 
por mais de 6600 clientes Vivavox.

5. Troca de tráfego direto entre comunidades parceiros - Vivavox: Em campanhas de sorteio ou das 
campanhas em que fizer sen�do e em que a LGPD permi�r. Será disponibilizado o acesso do parceiro a 
comunidade de clientes da Vivavox OFFLINE para divulgação de seus produtos, promoções e sorteios 
exclusivos.

OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO

6. O parceiro permi�rá a divulgação de totens Vivavox e placas informa�vas de Wi-Fi dentro do 
estabelecimento.

7. O parceiro permi�rá que a equipe Vivavox realize o acesso �sico e manutenções preven�vas nos 
equipamentos instalados mediante visitas agendadas, mas com a tolerância de abordagens não agendadas 
em casos emergenciais.

8. Troca de tráfego direto entre comunidades parceiros - Vivavox: Em campanhas de sorteio ou das 
campanhas em que fizer sen�do, será disponibilizado o acesso da comunidade de clientes do parceiro 
OFFLINE para divulgação de seus produtos, promoções e sorteios exclusivos.
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SLIDE 1
Escrito: A Vivavox Telecom está construindo em Pouso Alegre uma 
rede WiFi de altíssima velocidade exclusiva para seus clientes e 
parceiros nos mesmos moldes que a implantada na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí-MG.

Dessa maneira, estamos levantando pontos comerciais parceiros na 
construção dessa solução.

SLIDE 2
Retirar SIS Coworking e adicionar Supermercado Baronesa

SLIDE NOVO 3
Inserir um slide que fale que fazer internet wifi de qualidade no 
parceiro é o nosso negócio e que usamos ela para levar mais 
clientes para o parceiro.

SLIDE NOVO 4
Inserir um slide novo que fale as principais campanhas que 
fazemos:
1) Sorteios recorrentes de promoções dos parceiros

A Vivavox Telecom está construindo em 
Pouso Alegre uma rede WiFi de altíssima 
velocidade exclusiva para seus clientes e 
parceiros nos mesmos moldes que a 
implantada na cidade de Santa Rita do 
Sapucaí-MG.

Dessa maneira, estamos 
buscando pontos comerciais 
parceiros na construção dessa 
solução.
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1. Restaurante Ponto CHIC
2. Pizzaria Dullê
3. Restaurante da Nega
4. Academia Action
5. Industrial Grill
6. Supermercado Avenida Unissul
7. Supermercado Alvorada
8. Supermercado Maristela
9. Academia Insel
10. Bar Erva Doce
11. Sorveteria Sol e Neve
12. Acaíteria Tribo do Acaí
13. SISCoworking

Já temos grandes parceiros na região, e pra 
gente será um prazer incluir você nesta lista.

Com muito orgulho, esses são 
nossos parceiros atuais:
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SLIDE 1
Escrito: A Vivavox Telecom está construindo em Pouso Alegre uma 
rede WiFi de altíssima velocidade exclusiva para seus clientes e 
parceiros nos mesmos moldes que a implantada na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí-MG.

Dessa maneira, estamos levantando pontos comerciais parceiros na 
construção dessa solução.

SLIDE 2
Retirar SIS Coworking e adicionar Supermercado Baronesa

SLIDE NOVO 3
Inserir um slide que fale que fazer internet wifi de qualidade no 
parceiro é o nosso negócio e que usamos ela para levar mais 
clientes para o parceiro.

SLIDE NOVO 4
Inserir um slide novo que fale as principais campanhas que 
fazemos:
1) Sorteios recorrentes de promoções dos parceiros
2) Exposição da marca do parceiro em stories e menções 
3) Repostagem de posts
4) Campanha "Deixa que essa é por nossa conta" : momento do 
mês em que a Vivavox permuta a mensalidade em troca de 
experiencia para o usuario e surpreende o cliente pagando o 
consumo dele no parceiro e entrega um cartao dizendo que é por 
conta da Vivavox (melhorar o texto)
5) inserção no carrossel mensal de postagem de parceiros da 
Vivavox, sem necessidade de pagamento adicional.
6) Em caso da Vivavox ser patrocinadora de algum evento, a 
possibilidade de sortear ingressos na rede social do parceiro.

Acho que é isso... vc lembra de mais coisas que fazemos?

OS OUTROS SLIDES ACHO QUE PODEM PERMANECER OS MESMOS, 
nao acha?

Sorteios recorrentes de promoções dos 
parceiros;

Exposição da marca do parceiro em 
stories e menções

Repostagem de posts

Campanha "É por nossa conta" onde a 
Vivavox, através de permuta, surpreende 
o cliente pagando o que ele consumiu no 
parceiro. 

Ações de comunicação
realizadas junto aos 
parceiros
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SLIDE 1
Escrito: A Vivavox Telecom está construindo em Pouso Alegre uma 
rede WiFi de altíssima velocidade exclusiva para seus clientes e 
parceiros nos mesmos moldes que a implantada na cidade de Santa 
Rita do Sapucaí-MG.

Dessa maneira, estamos levantando pontos comerciais parceiros na 
construção dessa solução.

SLIDE 2
Retirar SIS Coworking e adicionar Supermercado Baronesa

SLIDE NOVO 3
Inserir um slide que fale que fazer internet wifi de qualidade no 
parceiro é o nosso negócio e que usamos ela para levar mais 
clientes para o parceiro.

SLIDE NOVO 4
Inserir um slide novo que fale as principais campanhas que 
fazemos:
1) Sorteios recorrentes de promoções dos parceiros
2) Exposição da marca do parceiro em stories e menções 
3) Repostagem de posts
4) Campanha "Deixa que essa é por nossa conta" : momento do 
mês em que a Vivavox permuta a mensalidade em troca de 
experiencia para o usuario e surpreende o cliente pagando o 
consumo dele no parceiro e entrega um cartao dizendo que é por 
conta da Vivavox (melhorar o texto)
5) inserção no carrossel mensal de postagem de parceiros da 
Vivavox, sem necessidade de pagamento adicional.
6) Em caso da Vivavox ser patrocinadora de algum evento, a 
possibilidade de sortear ingressos na rede social do parceiro.

Acho que é isso... vc lembra de mais coisas que fazemos?

OS OUTROS SLIDES ACHO QUE PODEM PERMANECER OS MESMOS, 
nao acha?

Inserção no carrossel mensal de 
postagem de parceiros da Vivavox, sem 
necessidade de pagamento adicional.

Em caso da Vivavox ser patrocinadora de 
algum evento, a possibilidade de sortear 
ingressos na rede social do parceiro.

Ações de comunicação
realizadas junto aos 
parceiros
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1. Restaurante Ponto CHIC
2. Pizzaria Dullê
3. Restaurante da Nega
4. Academia Action
5. Industrial Grill
6. Supermercado Avenida Unissul
7. Supermercado Alvorada
8. Supermercado Maristela
9. Academia Insel
10. Bar Erva Doce
11. Sorveteria Sol e Neve
12. Acaíteria Tribo do Acaí
13. SISCoworking

Números da Vivavox

Público

Alcance nas redes sociais

Facebook Instagram
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1. Restaurante Ponto CHIC
2. Pizzaria Dullê
3. Restaurante da Nega
4. Academia Action
5. Industrial Grill
6. Supermercado Avenida Unissul
7. Supermercado Alvorada
8. Supermercado Maristela
9. Academia Insel
10. Bar Erva Doce
11. Sorveteria Sol e Neve
12. Acaíteria Tribo do Acaí
13. SISCoworking

Números da Vivavox

Cidades

Alcance nas redes sociais

Facebook Instagram
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1. Restaurante Ponto CHIC
2. Pizzaria Dullê
3. Restaurante da Nega
4. Academia Action
5. Industrial Grill
6. Supermercado Avenida Unissul
7. Supermercado Alvorada
8. Supermercado Maristela
9. Academia Insel
10. Bar Erva Doce
11. Sorveteria Sol e Neve
12. Acaíteria Tribo do Acaí
13. SISCoworking

Números da Vivavox

Alcance
das publicações

Alcance nas redes sociais

Facebook Instagram
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1. Restaurante Ponto CHIC
2. Pizzaria Dullê
3. Restaurante da Nega
4. Academia Action
5. Industrial Grill
6. Supermercado Avenida Unissul
7. Supermercado Alvorada
8. Supermercado Maristela
9. Academia Insel
10. Bar Erva Doce
11. Sorveteria Sol e Neve
12. Acaíteria Tribo do Acaí
13. SISCoworking

Números da Vivavox

Visita
nas páginas

Alcance nas redes sociais

Facebook Instagram



- Mudança de endereço para locais sem viabilidade

- Novos concorrentes

- Chuvas e quedas de energia

- Chegada na cidade de novos estudantes e novos 
   profissionais

- Letras miúdas e asteriscos escondidos

- Fidelidade contratual na hora do cancelamento

Assuntos abordados nas publicações

COMO ATIVAR SUA PARCERIA 
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O parceiro Vivavox realiza a contratação do 
menor plano empresarial da Vivavox 
300Mbps, mas receberá um plano de 1Gbps 
que trabalhará em livre demanda. 

Isso significa que independente do número de 
clientes utilizando a banda, o parceiro nunca 
terá problema de lentidão no link devido falta 
de banda, pois é demanda livre.



OBRIGAÇÕES DA VIVAVOX
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1

2

divulgação como parceiro e canal de sorteio de brindes. O 
parceiro WiFi tem direito a participar dos quadros: 
MOMENTO PARCEIRO, PARCEIRO DE EXPERIÊNCIAS, COLLAB e 
OFERECIMENTO DA SEMANA. As divulgações deverão ter 
anuência da Vivavox e respeitará o carrossel e cronograma 
de divulgações dos parceiros. Assim, a marca do parceiro 
terá uma periodicidade respeitada e poderá ser vista por 
mais de 6600 clientes Vivavox.

Troca de tráfego direto entre comunidades parceiros - 
Vivavox: Em campanhas de sorteio ou das campanhas em 
que fizer sentido e em que a LGPD permitir. Será 
disponibilizado o acesso do parceiro a comunidade de 
clientes da Vivavox OFFLINE para divulgação de seus 
produtos, promoções e sorteios exclusivos.

4

O parceiro receberá um roteador Wi-Fi em comodato para 
distribuição de internet para a administração interna do 
estabelecimento.

A Vivavox configurará um segundo equipamento Wi-Fi, de 
alta concentração de usuários, que será exclusivo aos 
clientes Vivavox. Esse equipamento é diferente do primeiro 
entregue, permite que mais de 200 clientes estejam 
conectados sem diminuição de performance quanto a 
processamento de dados ou lentidão. Equipamento 
específico para cobertura para shows e eventos em estádios 
de futebol e locais com grande concentração de público.

O parceiro será inserido no hall de parceria da Vivavox e lhe 
será permitido usar as redes sociais da empresa para 
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OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO
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1

2

O parceiro permitirá a divulgação de totens Vivavox e 
placas informativas de Wi-Fi dentro do estabelecimento.

O parceiro permitirá que a equipe Vivavox realize o acesso 
físico e manutenções preventivas nos equipamentos 
instalados mediante visitas agendadas, mas com a 
tolerância de abordagens não agendadas em casos 
emergenciais.

Troca de tráfego direto entre comunidades parceiros - 
Vivavox: Em campanhas de sorteio ou das campanhas em 
que fizer sentido, será disponibilizado o acesso da 
comunidade de clientes do parceiro OFFLINE para 
divulgação de seus produtos, promoções e sorteios 
exclusivos.
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O que achou
da nossa proposta?

Se tiver alguma dúvida, 
fale com a gente.

Ullysses Andrade

 ullysses@vivavox.com.br
(35) 9 8802-3334
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