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Uma nova 



GO-CHIP
O que é

Com Go-Chip o usuário poderá ficar online 
durante todo o tempo enquanto estiver 
viajando e estar conectado aos aplicativos 
favoritos, como:

GO-CHIP

Chip para viagens internacionais, 
presente em mais de 200 países 
no mundo, que além de oferecer 
internet 4G de alta velocidade 
onde estiver, também poderá ser 
usado para ligações e envio de 
SMS, permitindo que o usuário 
economize até 85% nos planos 
d e r o a m i n g i n t e r n a c i o n a l 
oferecidos pelos provedores 
brasileiros. 

Temos os melhores preços  
e a melhor qualidade nos 
planos de dados em mais 
de 200 p a í s e s



Grandes profissionais e grandes líderes têm sempre 
por trás de seu sucesso, um grupo de pessoas que os 
ajudaram a chegar até o topo. Com empresas, não é 
diferente! A colaboração entre diversos negócios pode 
ajudar organizações a irem mais longe. Como diz  o 
velho ditado, “a união faz a força”. É por isso que a 
GO-CHIP poderá trazer vários benefícios para seu 
negócio, gerando mais oportunidades, fidelizando 
clientes e aumentando sua receita. 

VAMOS TRABALHAR JUNTOS!

Oportunidade



VANTAGENS 
DE SER UM PARCEIRO

+

+ +
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Praticidade, 
economia  e 
experiências 
aos seus 
clientes

Melhor 
comissão 
do 
mercado 

Bundles de 
produtos 
com ofertas 
imbatíveis

Mais produtos 
para 

o seu portfólio

Mais clientes para 
sua agência/blog/

empresa



Comissionamento
Agências

20% 

Você receberá 20% das vendas de 
planos e recargas. Passe ao seu 
cliente a porcentagem que desejar, 
utilizando cupons personalizados 
para sua agência!

A Comissão é vitalícia, a cada recarga, 
uma nova comissão.  

Enviaremos relatórios mensais para seu 
controle e pagamentos. 



Comissionamento
Blogueiros 

20% 

Você receberá 20% das vendas. 

A Comissão é vitalícia, continuará 
recebendo a cada recarga efetuada.  

Destes 20%, você poderá repassar aos seus  
seguidores a margem que desejar, onde 
utilizarão um cupom promocional seu. 



TENHA CLIENTES

100%
SATISFEITOS

All Star
R$ 149

Super Star
 Europa, EUA,

Canadá e 
México
R$ 299

World Star
R$ 299

Star Lite  
1Gb 

R$ 119

Planos 
ilimitados
+ ligações

Star Lite
Plus 3Gb
R$ 229

PLANOS
Conheça os planos Go-Chip e 
ofereça o que mais se enquadra 
nas necessidades de seus 
clientes! Planos ilimitados com 
minu tos em l i gações pa ra 
América do Norte e Europa! 
Acesse: 

http://www.go-chip.net.br/



Tabe la  

01VENDA DIA 

R$59,80

DOS SONHOS

30 VENDAS NO MÊS 

R$1.495,00
360 VENDAS NO ANO 

R$21.528,00

Esse é o cálculo do seu lucro com apenas 
1 plano Go-Chip Super Star EUROPA, faça 
você as possibilidades e trace sua meta de 
ganho! 

AGÊNCIA
BLOGS



Go-Chip, quebrando fronteiras!

Estamos à disposição para qualquer 
esclarecimento. Entre em contato conosco:
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+
+

+

+

+

partners@go-chip.net.br

mailto:partners@go-chip.net.br

