
Seja um parceiro

Alô Madruga



SOBRE O ALÔ 
MADRUGA

O Alô Madruga surgiu com a ideia de
ampliar o significado da palavra

“conveniência”, aliando
praticidade e eficiência para tornar as
situações simples do dia a dia em
momentos especiais e prazerosos.

Inauguração em

2011
Referência em

delivery

estendido
Horário

Padronização de

serviço

Mix variado de

produtos



NOSSOS 
PRODUTOS

O Alô Madruga é uma plataforma ideal
para divulgar o seu mix de produtos, e
alavancar as suas vendas.

Bebidas 
sem álcoolCervejas Vinhos e 

espumantes

Destilados e 
drinks prontos

Doces e 
sorvetes

Snacks e 
congelados



Melhor delivery de conveniência que tem mais de 400 
produtos entre snacks, docinhos, salgadinhos, bebidas, 
energético, tem cerveja, tem uma variedade de produtos. 
Eu amo demais! 

“A MELHOR PROPAGANDA É 
FEITA POR CLIENTES 
SATISFEITOS” – PHILIP KOTLER

O Alô Madruga conta com um departamento de Marketing
responsável pela criação e desenvolvimento de campanhas, materiais
promocionais, mídias sociais e ativações com marcas parceiras, sendo
conhecido por estar presente nos momentos mais marcantes de seus
clientes e sempre se destacando pelo seu perfil descontraído e
divertido

“Nossa corujinha favorita, Alô Madruga, sempre me 
salvando. (...) E eles entregam muito rápido, na madrugada 
você pode pedir e às vezes todos os restaurantes já 
fecharam e eles ainda estão abertos entregando, geladinho, 
gostosinho, na porta da sua casa. Eu não largo mão, nunca!“  

Atriz | 2.1M
seguidores

Pra quem não conhece o Alô Madruga ele é seu delivery em 
conveniência, ou seja, tudo que você precisar, você tem no 
Alô Madruga. Se você precisa de qualquer coisa, está em 
casa e quer comer um salgadinho, quer um refrigerante, 
uma água, eles levam pra você! 

Vitória Strada

Apresentadora | 6.2M
seguidores

Nicole Bahls

Ator | 568k
seguidores

Ricky Tavares

Eu to aqui no Downtown e entrei em uma loja para comprar 
uma água (...) Eu sempre peço Alô Madruga nas minhas 
resenhas e aí eu não sabia que eles tinham esse lugar 
enorme e incrível. Não é só legal no aplicativo, aqui é 
maneríssimo também. Eu adorei. 

Pra fechar a comemoração aqui em família com minha mãe 
e meus irmãos: galera do Alô Madruga!! Eles são madruga 
mesmo ta? Eles entregam, são maravilhosos, tem várias 
promoções. Eles são incríveis, sempre estão comigo e aqui 
com a gente. 

Cantora | 16.9M
seguidores

Eu gosto de vir na loja física porque eu sou muito indecisa, 
então eu fico aqui horas rodando e decidindo o que eu vou 
levar, mas o delivery é o forte deles, inclusive a noite inteira. 
Aliás, se acabar alguma coisa lá em casa durante a reunião, 
estou eu ligando de novo (...) porque aqui tem tudo. 
Maravilhoso! 

Lexa

Atriz | 763k
seguidores

Anna Rita Cerqueira

Atriz | 311k
seguidores

Jessika Alves





VOCÊ CONHECE NOSSO 
MODELO DE PARCERIA?

Seu negócio1

Cliente pede Alô 
Madruga2

Você entrega 
voando3



Venda nas principais plataformas 
com uma marca consolidada



POR QUE SER NOSSO 
PARCEIRO?

Impulsione às suas 
vendas em até 50%, sem 
aumentar seu custo fixo

Credibilidade e visibilidade, 
através de uma marca 
consolidada e pioneira

Implementação rápida, 
simplificada e sem custo 

de  adesão

Relação contratual sem 
fidelidade e sem 

exclusividade

Plataforma de vendas, 
padronizada e com 

suporte próprio

Vamos juntos 
aumentar esses 
números ao seu 

negócio?



ESTIMATIVA DE VENDA 
MENSAL POR PARCEIRO

2 mil entregas 3 mil cervejas
2 mil bebidas 

diversas
3 mil snacks



PRÉ-REQUISITOS

1 Possuir um comércio 
em funcionamento

Capacidade de 
armazenamento dos 
produtos do Mix 
sugerido

2

3
Aceitar pagamentos 
de cartões de crédito, 
débito e dinheiro

4 Possuir computador 
com acesso à internet

5 Emitir nota ou cupom 
fiscal

Ter capacidade para 
cuidar da logística de 
forma rápida e 
eficiente

6



Venha ser nosso 
parceiro!

www.alomadruga.com.br AloMadrugaDeliveryAloMadruga

http://www.alomadruga.com.br/
https://www.facebook.com/alomadrugadelivery/
http://www.instagram.com/AloMadruga

