
1 
 

 

 
Como eu posso ser um parceiro de vendas das camisetas da campanha: 

Ligue para o Movimento de Mulheres no telefone 21 3856-2981 e converse conosco ou envie 
um email para toquecomamor@movimentomulheres.com.br  

 

Sou uma empresa e quero participar da campanha. Como eu faço? 

Escolha o produto que queira incluir na campanha “Toque com amor” e marque uma reunião 
com a nossa equipe.  

Ligue 21 3856-2981 ou envie um email para toquecomamor@movimentomulheres.com.br 

 

Como funcionam as parcerias 

1. Parceria com empresas do mercado: 

a)Ao aderir à campanha a empresa realiza um contrato de adesão junto à instituição 
Movimento de Mulheres, onde se responsabiliza pela produção e comercialização da camiseta 
da campanha, repassando à mesma um percentual sobre os resultados obtidos na venda dos 
produtos. 

b) O percentual praticado no contrato de adesão junto à instituição poderá ser acordado com 
cada empresa, respeitando-se o repasse mínimo de 20% sobre o valor total das vendas. 

c)A empresa escolherá a arte da campanha “Toque com amor” que melhor corresponda à sua 
linguagem e estilo comercial. 

d)A empresa receberá da campanha um kit contendo: a arte em formato digital, tags do 
produto, material impresso com informações sobre a campanha. 

e)A empresa participante poderá estabelecer o prazo de participação, podendo ampliar o 
mesmo, respeitando o período mínimo de 03 meses. 

f)Os preços praticados pelo produto junto ao mercado são de responsabilidade e critério da 
empresa participante. 

g)A empresa participante poderá escolher o modelo de comercialização do produto  entre  as 
opções: ponto de venda, loja virtual e/ou feiras e eventos. 
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h) A instituição Movimento de Mulheres poderá divulgar, a qualquer tempo, sem ônus para a 
mesma, todas as imagens geradas pela campanha em todos os seus canis de comunicação. 

i) Todas as camisetas deverão possuir o logotipo da campanha. 

 

2. Parceria Colaborativa:  

Ao aderir à campanha como Parceiro(a) Colaborativo(a), a pessoa física realiza um termo de 
adesão junto à instituição Movimento de Mulheres, onde se responsabiliza pela venda das 
camisetas junto à sociedade. 

3. Ação Voluntária:  

Através da Ação voluntária, os participantes adquirem as camisetas da campanha com um 
desconto especial para realização de eventos e atividades sociais. 

 

Calendário de eventos 

A campanha “Toque com amor” participará de todos os eventos da instituição Movimento de 
Mulheres que constam de seu calendário anual. 

A participação da campanha poderá ser através de material de divulgação, ações  
promocionais, eventos culturais, palestras e workshops. 

Fica a critério da instituição Movimento de Mulheres definir o formato de inclusão dos 
parceiros nos referidos eventos. 

 

Quero ser um patrocinador 

Ficamos muito felizes com o seu interesse em ser um patrocinador da Campanha “Toque com 
amor”. É importante que a sua empresa saiba que está investindo em um projeto cujo lastro 
de ações atende a inúmeras questões de suma importância para a sociedade e que a nossa 
instituição trabalha há mais de 25 anos com Responsabilidade Social. 

 

Conheça mais sobre a nossa contrapartida social para os patrocinadores:  

a) Presença imagética em todo material impresso e virtual de comunicação do projeto. 
b) Informe mensal sobre todas as ações da campanha. 
c) Direito a participação em todos os eventos da Campanha “Toque com Amor” no 

Calendário de Ações da Instituição durante a vigência do patrocínio. 
d) Relatório anual quantitativo e qualitativo das ações do projeto. 
e) Política de abrangência em todo o Estado do Rio de Janeiro. 
f) Participação na consolidação dos Direitos Humanos. 
g) Sponsor de uma campanha de engajamento social. 

 

 


