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+R$ 30 milhões investidos    

R$ 50 mi
em vendas por mês pedidos por mês

26.000
lojas ativas

+250.000

01 Apresentando o programa
Ecossistema



Apresentando o programa
Plataforma01

Ofereça uma plataforma 
completa e poderosa
aos seus clientes.
A Nuvemshop é uma companhia que oferece uma 
solução tecnológica de e-commerce líder na América 
Latina. Esta é pensada para que micro, pequenas, médias 
e grandes empresas criem sua própria loja virtual 
autogerenciável e sem conhecimentos técnicos.



Apresentando o programa
Mercado01

Título e corpo
Duas colunas com gráfico

Ao vender através da mesma e alcançar um maior êxito, 
nossos clientes podem contar com um produto 
desenvolvido especialmente para negócios já 
consolidados.

Transactions came sellers per month



Apresentando o programa
Mercado01

Gere valor para sua empresa.
Tenha um atendimento especializado:

Suporte técnico
Equipe comercial de canais
Equipe de APIs

Ofereça um produto de nível global:

Implantação rápida e descomplicada
Simples e intuitiva   
Mais tempo livre, mais negócios fechados!

Seja remunerado e reinvista na sua empresa:

Implemente novas lojas
Colabore em lojas existentes
Definida a margem que quiser

Estruture o seu portfólio:

Lojas de testes ilimitadas
Aplicativos para incrementar a solução
Documentação completa e APIs

Torne-se um especialista:

Treinamentos gratuitos      
Selo de especialista
Acesso na comunidade



Apresentando o programa
Jornada01

Receba todo o apoio 
necessário em cada etapa
de sua jornada.

01. Comece agora
02. Especialize-se em ecommerce e Nuvemshop
03. Estruture seu serviço conosco e conquiste    novos 

clientes
04. Aumente o alcance para conquistar                novos 

clientes
05. Torne-se referência no mercado de ecommerce



Classes de parceiros
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Parceiros de Implantação
Setup e Design



02 Classe de parceiros
Parceiros de Implantação

Requisitos:                                                                        

Cadastro no portal de parceiros         

Benefícios comerciais:                                                                        

Comissão recorrente de 20%             

Selo de especialista Associado       

Requisitos:                                                                        

Certificação I - setup e design básico    > 

R$ 2.000 receita (mensalidade e custo de 

transações )

Benefícios comerciais:                                                                        

Comissão recorrente de 30%

Selo de especialista Master Perfil na 

página de especialistas (randômico)

Requisitos:                                                                        

Certificação II - setup e design avançado  > 

R$ 8.000 receita (mensalidade e custo de 

transações)

Benefícios comerciais:                                                                        

Comissão recorrente de 50% 

Receita das transações de 50%

Selo de especialista Premier

Perfil na página de especialistas (topo)

WhatsApp



Exemplo em um título, 
você pode usar esta 
estrutura
A classificação dos canais tem como 
objetivo estabelecer um equilíbrio de acordo 
com o desenvolvimento de negócios junto a 
Nuvemshop. Portanto, os canais que 
demonstrarem interesse mais sustentados 
junto a Nuvemshop terão em contrapartida 
mais benefícios.

02 Classe de parceiros
Parceiros de Implantação

Requisitos:                                                                        

Cadastro no portal de parceiros          

Benefícios comerciais:                                                                        

Comissão recorrente de 20%             

Selo de especialista Associado                  

Apoio:                                                                                       

Loja de desenvolvimento   

Treinamentos comerciais e técnicos

Conteúdos exclusivos    

Acesso na comunidade   

Suporte especializado (e-mail/ticket)



Exemplo em um título, 
você pode usar esta 
estrutura
A classificação dos canais tem como 
objetivo estabelecer um equilíbrio de acordo 
com o desenvolvimento de negócios junto a 
Nuvemshop. Portanto, os canais que 
demonstrarem interesse mais sustentados 
junto a Nuvemshop terão em contrapartida 
mais benefícios.

02 Classe de parceiros
Parceiros de Implantação

Requisitos:                                                                        

Certificação I - setup e design básico       

Acumular > R$ 2.000 de mensalidade e custo de transações 

Benefícios comerciais:                                                                        

Comissão recorrente de 30%             

Selo de especialista Master Perfil na página de especialistas 

(randômico)

Apoio:                                                                                       

Mesmos do Associado (+)

Gerente de contas nomeado



Exemplo em um título, 
você pode usar esta 
estrutura
A classificação dos canais tem como 
objetivo estabelecer um equilíbrio de acordo 
com o desenvolvimento de negócios junto a 
Nuvemshop. Portanto, os canais que 
demonstrarem interesse mais sustentados 
junto a Nuvemshop terão em contrapartida 
mais benefícios.

02 Classe de parceiros
Parceiros de Implantação

Requisitos:                                                                        

Certificação II - setup e design básico       

Acumular > R$ 8.000 de mensalidade e custo de transações 

Benefícios comerciais:                                                                        

Comissão recorrente de 50% 

Receita das transações de 50%             

Selo de especialista Premier

Perfil na página de especialistas (topo)

Apoio:                                                                                       

Mesmos do Master (+)

Elegível para quest-post e co-case de clientes 

Elegível para co-investimentos em marketing 

Indicação de oportunidades comerciais  

Acesso e eventos exclusivos  

Suporte especializado via WhatsApp



Parceiros de Colaboração
Marketing, Fotografia e Desenvolvimento



02 Classe de parceiros
Parceiros de Colaboração

Requisitos:                                                                        

Cadastro no portal de parceiros         

Benefícios comerciais:                                                                             

Selo de especialista Business

Requisitos:                                                                        

Certificação I - Dev e Mkt   

Mais de 5 casos comprovados

Benefícios comerciais:                                                                              

Selo de especialista Advanced

Perfil na página de especialistas 

(randômico)

Requisitos:                                                                        

Certificação II - Dev e Mkt   

Mais de 20 casos comprovados

Benefícios comerciais:                                                                              

Selo de especialista Premier

Perfil na página de especialistas (topo)



Exemplo em um título, 
você pode usar esta 
estrutura
A classificação dos canais tem como 
objetivo estabelecer um equilíbrio de acordo 
com o desenvolvimento de negócios junto a 
Nuvemshop. Portanto, os canais que 
demonstrarem interesse mais sustentados 
junto a Nuvemshop terão em contrapartida 
mais benefícios.

02 Classe de parceiros
Parceiros de Colaboração

Requisitos:                                                                        

Cadastro no portal de parceiros          

Benefícios comerciais:                                                                             

Selo de especialista Business                  

Apoio:                                                                                       

Loja de desenvolvimento   

Treinamentos comerciais e técnicos

Conteúdos exclusivos    

Acesso na comunidade   

Suporte especializado (e-mail/ticket)



Exemplo em um título, 
você pode usar esta 
estrutura
A classificação dos canais tem como 
objetivo estabelecer um equilíbrio de acordo 
com o desenvolvimento de negócios junto a 
Nuvemshop. Portanto, os canais que 
demonstrarem interesse mais sustentados 
junto a Nuvemshop terão em contrapartida 
mais benefícios.

02 Classe de parceiros
Parceiros de Colaboração

Requisitos:                                                                        

Certificação I - Dev e Mkt        

Mais de 5 casos comprovados

Benefícios comerciais:                                                                              

Selo de especialista Advanced

Perfil na página de especialistas (randômico)

Apoio:                                                                                       

Mesmos do Associado (+)

Gerente de contas nomeado



Exemplo em um título, 
você pode usar esta 
estrutura
A classificação dos canais tem como 
objetivo estabelecer um equilíbrio de acordo 
com o desenvolvimento de negócios junto a 
Nuvemshop. Portanto, os canais que 
demonstrarem interesse mais sustentados 
junto a Nuvemshop terão em contrapartida 
mais benefícios.

02 Classe de parceiros
Parceiros de Colaboração

Requisitos:                                                                        

Certificação II - Dev e Mkt        

Mais de 20 casos comprovados

Benefícios comerciais:                                                                              

Selo de especialista Premier

Perfil na página de especialistas (topo)

Apoio:                                                                                       

Mesmos do Master (+)

Elegível para quest-post e co-case de clientes 

Elegível para co-investimentos em marketing 

Indicação de oportunidades comerciais  

Acesso e eventos exclusivos  

Suporte especializado via WhatsApp



Passos para começar
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Comece agora e gerencie seus clientes 
num único painel.

03 Passos para começar
Cadastre-se e seja remunerado

Acesse sua URL
de parceiro

nuvemshop.com.br/partners
/nome_agência

02

Cadastre-se neste 
formulário

Link do formulário aqui

01

Seja remunerado 
proporcionalmente

Para cada cliente pagante 
cadastrado nesta URL

03



Obrigado!










