
As tuas opiniões, fotos e videos são 
muito importantes para nós.
E é por isso que estamos muito 
entusiasmados que fales sobre os 
nossos produtos.

Obrigada por querer
colaborar connosco! 



Stikets é líder
na produção de
etiquetas escolares
e produtos
personalizados
para toda a família
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Produtos TOP 

01ETIQUETAS
Termoaderentes

96 etiquetas para roupa
personalizadas e permanentes

02PACK BÁSICO
Personalizado

142 etiquetas para roupa e
objetos para marcar tudo

03CARIMBO
Personalizado

Perfeito para marcar roupa
e material em segundos

Indispensável
para famílias
com crianças

Facilmente
promocionável

Desenhos
100% exclusivos

Resistentes à
máquina de lavar
roupa, de secar e
de lavar loiça
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02 PASSATEMPOS
Give Aways

Sorteio de um produto ou lote 
de produtos Stikets

01 PRODUCT
REVIEW

Enviaremos produtos para que
partilhes a tua experiência nas
tuas redes sociais

por colaboração?
O que oferecemos 
♥️ #StiketsLovers 03



deves cumprir?
Que requisitos 02 Ter entre 3-5K

seguidores
com engagement

03 Manter os teus perfis
ativos e a crear conteúdo
de interesse01 Ter uma conta

relacionada com
a maternidade
e/ou família

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes

liasfamily

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes
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Como enviamos o produto?

Enviamos um código de desconto 
do valor total do produto.
Deste modo, apenas deves 
personalizar o produto, 
adicioná-lo ao carrinho de 
compras e indicar o código de 
desconto.

Em caso de um passatempo, 
enviaremos dois códigos de 
desconto: um para ti e outro para 
o/a vencedor/a.
Tu irás sortear o perfil premiado e 
enviar-lhe o código de desconto 
para que realize o seu pedido.

Os produtos enviados serão
escolhidos por Stikets
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02 Etiqueta a
@stikets_portugal

03 Menciona a
@stikets_portugal
num texto e
utiliza os
hashtags #stikets
e #stiketslover

01 Publica uma foto ou
um video do produto

Stories e post
Colaboração
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Stories e post
Colaboração

lafamiliadelia

lafamiliadelia Ayer pasamos la tarde cocinando con Noa, ¡y

15 hours ago
pasamos un rato muy divertido...  more

3592 likes

02 Menciona
@stikets_portugal

01 Publica um mínimo de três
stories, mostrando em
detalhe o produto recebido
e explicando os usos
de cada um
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Pa�atempo
Colaboração

02 CONDIÇÕES DO
PASSATEMPO

-O produto a sortear será
escolhido por Stikets

-Duração aprox.: 1 semana

-Válido para Portugal
(ilhas incluídas)

01 CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO

-Seguir o perfil organizador
e a @stikets_portugal

-Deixa um comentário a
mencionar dois amigos

liasfamily SUPER SWEEPSTAKES! 
A drawing from @stikets   

4552 likes

need for back-to-school: backpacks, personalized labels for
clothes and objects, school supplies... To participate you must:

Like the photo
Follow @stikets and my account @liasfamily
Leave a comment mentioning two friends. You can
participate as many times you want if as long as you
mention different profiles!

15 hours ago
View all 4356 comments

Winner to be announced on the 12th of July. Competition
open to residents in  Good luck!(your country/region here) 

You can win everything you
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02 Explica o seu uso e
aplicação com claridade.
O video pode ser
informativo, divertido... 
Como se sentirem
mais cómod@s!

01 Publica um video entre
15 e 30 segundos, 
mostrando em detalhe
o produto recebido

03 Menciona a
@stikets_portugal
num texto e
utiliza os
hashtags #stikets
e #stiketslover

Reels
Colaboração
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Destacar produto/marca
em primeiro plano

a criação de conteúdos
Best Practice para

Menção verbal da
palavra: Stikets

Em caso de video, story ou reels:
Mostrar o produtos nos primeiros
3 segundos

Mensagem clara. Stikets: produtos
personalizables para tornar o dia a dia
das famílias mais fácil

Na primeira linha do copy deve
aparecer @stikets_portugal
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Tip: Evita colocar elementos gráficos ou texto
nas imagens que realizas (por exemplo, na
incluas a palavra Passatempo dentro
da imagem).

01 DIREITO A UTILIZAR
O CONTEÚDO

As imagens que realizaste são super valiosas
e vamos adorar incluí-las na nossa web
através de Photoslurp, assim bem com
em todos os nossos perfis nas redes sociais.

02 AUTORIZAÇÃO

Para poder realizar a colaboração,
necessitamos que nos autorizes
explícitamente de que podemos
usá-las nas nossas redes e página web.

Responde-nos a este mesmo email
a confirmar a tua autorização.

condições
Termos e 

Estás de acordo com
estas condições? 

Sim! Claro!
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Estamos à tua espera!

Encontra-nos em...
Contacta-nos

Country Manager Portugal liliana@stikets.pt
LILIANA FILIPE 

https://www.stikets.pt
https://www.instagram.com/stikets_portugal
https://www.facebook.com/stikets.pt
https://www.youtube.com/channel/UCFkpowSQRj9FlKbfACp6tJA
https://www.tiktok.com/@stikets

