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MOBDIQ - QUEM SOMOS

A MOBDIQ é uma plataforma de marketing de 
influência, onde usuários (influenciadores) se 
tornam geradores de awareness, buzz, leads e 
negócios para empresas através de indicação de 
produtos e serviços (word-of-mouth marketing).

Crie campanhas com 
influenciadores digitais
Influenciadores digitais aumentam o alcance e 
o engajamento dos clientes para sua marca. 
Esse é o poder do boca-a-boca!

Seus clientes atuais são excelentes geradores 
de leads para você! Receba todas estas 
indicações através da nossa plataforma.

Crie campanhas
Member Get Member

Crie o seu próprio 
programa de afiliados 2.0
Afiliados podem gerar leads qualificados e 
receber grandes comissões em caso de 
conversão (você só paga se o negócio for 
concretizado!)

Crie campanhas exclusivas
para os usuários 
Com a MOBDIQ você pode criar campanhas 
com comissões diferenciadas para grupos 
específicos de usuários. 



NOVOS RUMOS DO CONSUMO



Fonte: Neil Patel

O PODER DO MARKETING DE INFLUÊNCIA

Estatísticas do Marketing de Influência

90%
dos consumidores 

confiam em 
recomendações 50%

mais confiável
do que a Mídia 

tradicional

O conteúdo gerado 
pelos influenciadores 

digitais é

mais propensos a 
fazer uma compra com 

base em referências 
das mídias sociais

71%
Os 

consumidores são

81%
dos consumidores dos EUA 

confiam 
na influência digital

Agora marketing é focado nas pessoas 
porque as pessoas têm audiência.

https://neilpatel.com/blog/become-an-influencer/


A PROFECIA DE ZUCKERBERG

“Pessoas influenciam pessoas. Nada influencia 
mais as pessoas do que uma recomendação de 
alguém de confiança. Essa fonte confiável pode 
influenciar mais do que qualquer tipo de 
mensagem em qualquer meio tradicional. Um 
influenciador é o Santo Graal da publicidade ”.

Mark Zuckerberg 



SOLUÇÃO



USE O PODER DA INFLUÊNCIA DAS PESSOAS PARA FAZER ADS

=

Uma plataforma de marketing de influência que capacita os 
usuários a gerar conteúdo, cliques, leads e vendas para empresas 

de qualquer setor, em troca de comissões em dinheiro.



NOSSO PROPÓSITO

Acreditamos que a audiência agora pertence às 
pessoas, não ao canal (google, facebook, twitter, 
etc.).

Nosso desejo é que essas pessoas recebam 
dinheiro por sua audiência, segmentadas por 
público-alvo.



A PLATFORMA



1. USUÁRIO FAZ 
DOWNLOAD 

2. INDICA PRODUTO OU 
SERVIÇO.

4. GANHA COMISSÕES A CADA 
VENDA REALIZADA

3. ACOMPANHA NEGOCIAÇÃO 
DA SUA INDICAÇÃO.

APP (ANDROID E IPHONE)



COMPARTILHAMENTO

Influenciadores

MOBDIQ ADS

DIVULGAÇÃO WORD-OF-MOUTH 
Usuários enviam os moblinks para os prospect, via 
whatsapp e SMS.

DIVULGAÇÃO PELAS MÍDIAS SOCIAIS
Usuários postam os moblinks no Facebook, 
Instagram, Twitter, Linkedin, ...

ESPECIALISTA DIGITAL 
Usuários utilizam diversas estratégias  e táticas 
para incrementar as vendas.

COMPRA DE ADS
Usuários promovem seus moblinks comprando  
ads.

INFLUENCIADORES

INFLUENCIADORES DIVULGANDO

Influenciadores

CLICKS

LEADS

VENDAS

NOVO CANAL  !

Influenciadores



UMA NOVA EXPERIÊNCIA PARA OS INFLUENCIADORES

Interface simples e amigável 

Intro Intro Intro home ad moblink share

visit alert in negociation sale history win commissions performance



RESULTADOS



Até Julho de 2018

+2.602.560
VENDAS

Vendemos mais de 2,5 
milhões de reais para 

nossos parceiros.

NOSSOS NÚMEROS

ALCANCE

Alcance das divulgações 
dos nossos 

influenciadores.

+30M
INFLUENCIADORES

A base de influenciadores 
que mais cresce no Brasil. 

Já passamos de 60 mil 
usuários.

+63.237
COMISSÕES

Nossos influenciadores já 
receberam mais de 130 
mil reais em comissões.

+137.082



Página oficial do programa sócio-torcedor do 
Flamengo

Programa Nação Rubro Negra  Clube de Regatas Flamengo 

220.062 followers 11.258.375 followers

Página oficial do Flamengo no Facebook

Grupo exclusivo do clube de Basquete 
do Flamengo
Campanha exclusiva com 
jogadores de Basquete do 
Flamengo para a 
divulgação do programa de 
sócio-torcedor.

Nação Rubro Negra 

Twitter oficial do Flamengo

80.000 followers

GRANDES MARCAS ANUNCIAM NA MOBDIQ



INTERNET BUZZ



CONTATO COMERCIAL
rafael.monsores@mobdiq.com.br


