
Faça parte
da melhor

Plataforma
Materna!



Entregamos uma

experiência completa:

para Mãe e para você

Profissional!

Diminuir a SOLIDÃO,

Auxiliar nas DÚVIDAS,

Apoioar na INSEGURANÇA,

Solucionar as DIFICULDADES.

Nosso
propósito

E no  seu propósito, estão esses valores?
Então estamos JUNTAS!

E JUNTAS: BM, mães e profissionais
formamos uma verdadeira Rede de Apoio!

Levamos tranquilidade  e
praticidade, apoiando as mães
nessa linda e desafiadora jornada
da  maternidade!

Conheça nosso APP, você não pode ficar de
fora da mais completa Plataforma Materna
do país!



BM na Mídia:



Os Benefícios do APP
para as Mães

M a t c h :  Conexão entre  mães  através  de
geolocal ização e  interesses  comuns .

B l o g  C o l a b o r a t i v o :  Conteúdo e  aprendizado
com prof iss ionais  especia l izados  e  h istór ias
de outras  mães .

O f e r t a s  E x c l u s i v a s :  Economia na compra de
produtos  de lo jas  parceiras .

P r o f i s s i o n a i s :  Acesso ao melhor  Guia
geolocal izado de Prof iss ionais
Especia l izadas  no nicho Materno- Infant i l .

F ó r u n s :  Empatia  e  t roca de exper iências
entre  as  mães  através  de fóruns  sobre
diversos  temas .

Tags que aproximam as mães por estilo e interesses.

Profissionais avaliados, aumentando a confiabilidade.

Curadoria de conteúdo, marcas e profissionais.



Mídia Segmentada: A melhor vitrine, com a

melhor audiência do segmento. Impacte 

milhares de mães através do seu know how. A

Comunidade BM é feita por tentantes, grávidas e
mães.

Marketing Digital: Investimento constante 

 através de anúncios nas Mídias Sociais, Ações
com Influencers e Assessoria de Imprensa para
todo o Brasil.

Perfil Exclusivo: Você poderá fazer postagens

no grupo de profissionais especialistas do APP,

além de interagir nos outros fóruns de mães,

sempre com o Perfil Profissional com selo BM.

Os Benefícios do APP para
VOCÊ Profissional

 Conteúdo e Redes Sociais: Você pode ter seus

textos publicados em nosso Blog e Redes
Sociais. Torne-se uma autoridade digital na sua
especialidade.

Portal Review: Em breve lançaremos o recurso

de avaliação. Nos tornando o maior portal de
referência para as Mães buscarem Especialistas
materno-infantis.

BREVE



GRUPOS

Blog

Bendita Comunidade

MATCH GRUPOS

Serviços Ofertas Blog

Conectamos

VOCÊ e sua

marca, à milhares

de MÃES!

E encontra você e seus Serviços!

A mãe procura as Profissionais por Especialidade...



Aumente sua Autoridade Digital
fazendo parte do Benditas Mães!

Selo Profissional BM no APP.

Perfil no Guia de Profissionais do melhor APP de Serviços

Maternos.

Postagens livres no Grupo de Especialistas do APP,

aumentando sua visibilidade e autoridade.

Seus artigos publicados no nosso Blog (Site e APP) e

divulgados no Instagram. (textos previamente aprovados

pela nossa equipe de curadoria)

Mídia no Instagram Benditas Mães: apresentação da

especialista, compartilhamento de conteúdos, cursos, etc.

Possibilidade de Lives no Instagram, conforme demanda

de assuntos trabalhados.

Campanha de Marketing segmentada para aumentar a

Comunidade de mães do APP.

Mais alguns detalhes dos benefícios de estar no BM:

R$ 597,00
(parcelado em 3x de 199,00)

Adesão por 6 meses



 À Vista no Boleto ou PIX

De R$597,00

+

Instagram Engajado @mercadodasmaes

Gestão Financeira @saquei.investimentos

Customer Experience @benditasmaesoficial.

Conteúdo exclusivo para alavancar

ainda mais o seu negócio:

Clique AQUI e faça seu pré-cadastro!

Condição Especial

POR R$497,00

E-BOOKS
BÔNUS3

https://www.benditasmaes.com.br/cadastro-parceiros#cadastro
https://www.benditasmaes.com.br/cadastro-parceiros#cadastro


Perguntas Frequentes

1) Escolhi meu plano, qual o próximo passo?

Você deve preencher nosso fomulário de pré-

cadastro, clicando  AQUI. Em breve

responderemos com os próximos passos. Fique

atenta à sua caixa de e-mails (inclusive no

Spam).

2) Quais as formas de pagamento?

Enviaremos o link para pagamento por e-mail,

logo após a aprovação do formulário

preenchido. Você poderá optar por:

a) Plano Parcelado: São 3 parcelas de R$ 199,00,

pagas em cartão de crédito.

b) Plano À Vista: Pagamento por boleto ou pix

no valor de 497,00.

3) Como me cadastro no APP?

Após realizar o pagamento, você receberá por e-

mail seu usuário e senha de acesso ao APP,

juntamente um manualzinho para ajudar nessa

tarefa. No primeiro acesso você deve completar

o perfil e trocar a senha.

https://www.benditasmaes.com.br/cadastro-parceiros#cadastro


4) Posso prestar serviços de forma física e

online?

Sim, você pode ter as duas modalidades. Na

opção online, você poderá atender mães de

todo o Brasil

5) Posso me cadastrar em mais de uma

Categoria?

Sim, você pode se cadastrar em quantas

categorias você for especialista. Exemplo:

Fonaudióloga e Consultora de Amamentação

6) Como o Aplicativo é divulgado para as mães?

Através das nossas Redes Sociais, Redes de

Parceiras, Campanhas de Face Ads, Assessoria

de Imprensa e Ações com Influenciadoras.

7) O que são as campanhas de marketing

segmentadas?

Campanhas em FaceAds onde fomentamos o

crescimento das usuárias do APP.

Ainda tem alguma dúvida?
É só entrar em contato por e-mail, ou whatsapp.



Mari
Mãe da Cecília 

Tais
Mãe da Rafa e do Dudu

(51) 99284-4428(51) 99144-9091

marketing@benditasmaes.com.br

www.benditasmaes.com.br

O Benditas Mães é uma Startup que se desenvolve

com o apoio dos programas e consultorias  do

SebraeRS e Semente de Negócios.

Obrigada!

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5551992844428
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5551992844428
https://www.facebook.com/benditasmaesoficial/?ref=page_internal
https://cutt.ly/gu0zOPp
https://www.linkedin.com/company/benditas-m%C3%A3es/
https://www.instagram.com/benditasmaesoficial/?hl=pt-br
https://cutt.ly/Ou0zm4K
https://cutt.ly/nu0zDGJ
https://www.linkedin.com/company/benditas-m%C3%A3es/
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5551992844428
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5551992844428
https://cutt.ly/Hu0zxp3
https://cutt.ly/Xu0zqN7
https://www.benditasmaes.com.br/

