
Programa de 
Parceria Anota AI
Juntos automatizamos o delivery no Brasil



Olá, parceiro
Que bom ter você por aqui! Ficamos felizes pelo
seu interesse em otimizar o delivery brasileiro 
com a magia da automação. Como Parceiro Anota AI,
você está a um passo de disseminar tecnologia
de ponta para um mercado que só tem a ganhar
com tantos benefícios em um só sistema.



Sistema de níveis
A cada etapa desbloqueada, novas vantagens
chegarão até você. Nosso onboarding foi
especialmente preparado para alinhar a Anota AI
e nossos novos parceiros com base em suas
expectativas, experiências e projeções. 



Suas vantagens



Carteira Digital

Certificação em vendas para delivery

Novas possibilidades de serviços

Selo Oficial Parceiro Anota AI

Mentoria para alavancar resultados 

Melhores posições no marketplace de parceiros 

Certificação em cardápio digital 

Acesso a WS exclusivos Anota AI

Certificação em CS para delivery

Serviço adicional na carteira de clientes

Participação do conselho de produto

Gerente de conta

Suas vantagens



Incentivo financeiro e instrutivo: 

Troca de conhecimento com nosso 

time de vendas e engenharia de cardápio

e remuneração completa da primeira 

mensalidade assim que o cliente contratar 

nossos serviços.

Incentivo financeiro e instrutivo: Troca de

conhecimento com nosso time de vendas e

engenharia de cardápio e remuneração 

completa da primeira mensalidade assim que 

o cliente contratar nossos serviços.

Incentivo financeiro e instrutivo: Troca

de conhecimento com nosso time de 

vendas, engenharia de cardápio e 

Customer Success e remuneração 

completa da primeira mensalidade assim 

que o cliente contratar nossos serviços.

Comissionamento por vendas Comissionamento por vendas

Ganho no valor da implantação

Participação nos ganhos mensais

Ganho no valor da implantação:

Start: 30% Advanced: 33% Premium: 35%

Comissionamento

Newcomer (bronze) Old-school (prata) Legend (ouro)



Suas responsabilidades
Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. 
Essas são as suas, também divididas pelo mesmo sistema 
de níveis da página anterior.



Newcomer (bronze)
O parceiro assumirá a responsabilidade de 

revender nossa solução, ou seja, será 

responsável pela própria geração de leads 

e também responsável por fechar a venda 

com eles.

Old-school (prata)
O parceiro passa a implantar nosso sistema 

além de fechar a venda com seus leads.

Legend (ouro)
O parceiro assume todo processo, desde a 

revenda até a implantação e a prestação de 

suporte à sua carteira de clientes.O parceiro só irá realizar a etapa da 

implantação para clientes da sua própria 

carteira, ou seja, não irá realizar esse serviço 

para clientes fechados pelo nosso time 

comercial interno.

O parceiro só irá realizar a etapa da implantação 

para clientes da sua própria carteira, ou seja, não

 irá realizar esse serviço para clientes fechados 

pelo nosso time comercial interno.



Sua jornada
Para que nossos parceiros possam subir de nível, 
estabelecemos algumas metas que deverão ser 
alcançadas. O acompanhamento será feito mensalmente 
para garantir os melhores resultados.



Meta churn de onboarding

NPS promotor no atendimento ao 

cliente no período de vendas e mínimo 

de 70% de respostas dos clientes indicados

80% de participação em encontros

Nota 8 ou mais no onboarding de

implantação

Meta churn de onboarding ou base de pelo 

menos 500 clientes de delivery

NPS promotor no atendimento ao cliente 

no período de vendas e mínimo de 70% de 

respostas dos clientes indicados

80% de participação em encontros

Nota 8 ou mais no onboarding de implantação



Seus pré-requisitos
Estamos quase lá! Para desbloquear todas essas 
vantagens e se tornar um Parceiro Anota AI, é preciso 
que você tenha alguns superpoderes para cada nível 
específico.



SUPORTE

Capacidade de gerar seus próprios leads 

Time de vendas dedicado

Oferecer algum produto ou serviço para o 
nicho de food delivery

Se for sistema, ter a possibilidade de integrar com API

Nomear algum responsável pela implantação 

Possuir aparelhagem necessária (LIVE CHAT; teamviewer)

Oferecer horários de suporte iguais ou maiores que o nosso

Pré-requisitos

Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte
funcionando das 10h às 23:59h, incluindo final de semana e feriados



Viu só como funciona?
Nossa organização é show!

Como estamos lidando com um canal forte e profissional,
nosso perfil de parceria não poderia ser outro:
representantes de vendas, agências de vendas, sistemas
de integração, agências de marketing, sistemas de food
service e sistemas de logísticas.

No geral, queremos alguém que compartilhe desse sonho
de transformar o Brasil num exemplo de automação.



Audaciosamente indo aonde sistema 
de delivery nenhum jamais esteve…
Com automação ímpar e muita vontade de ajudar o delivery 
brasileiro a amadurecer, levamos o mercado food-service a movimentar mais  de
1 milhão de pedidos por mês, totalizando uma média mensal de 40 milhões de reais.

Diferentemente dos marketplaces tradicionais, nós não cobramos porcentagens
por venda. Acreditamos na soberania do estabelecimento sobre o próprio 
lucro gerado a cada produto vendido.

Em outras palavras, ajudar deliveries food-service a crescer 
com praticidade, autonomia e confiança é nosso maior orgulho. 



Prazer, Anota AI
A Anota AI é uma startup que nasceu no final de 2017 
com o propósito de levar tecnologia de ponta para todos
os deliveries de comida do Brasil. Pra você ter noção, 
estamos presentes em todos os estados

Nosso lema é inclusão. Quanto mais pequenos e médios 
deliveries tiverem acesso a um sistema de qualidade com 
tecnologia de ponta, mais estaremos próximos do nosso objetivo.

Saiba mais sobre nossos serviços visitando nosso site oficial.



Agora só falta você
Se você se identificou com nossos ideais e nossas expectativas,

não perca tempo! Junte-se à família Anota AI e aproveite todas as
oportunidades que essa parceria traz para sua empresa.

Faça seu cadastro para se tornar um parceiro
que nosso time vai entrar em contato!

Seja um parceiro

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoqqUsEQLad_BXrkzWfECdyCEntO4QwRJDr_LmZ9tiJJ0fYg/viewform
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