




É uma empresa que trabalha com sistema de Network 
de vendas, proporcionando ganhos em escalas. 

Possui 
empresa 

constituída.

Gera e 
paga 

impostos.

Vende 
produtos e 
serviços.

Tem 
garantia de 
devolução.

Possui 
espaço 
físico.

Sistema 
legal de 

distribuição.

Plano de 
carreira.

A maior e mais fácil porta para 
quem quer ser empreendedor.





Com experiência nacional e internacional de mais de 16 anos nas maiores empresas do 

segmento pet, percebeu que o mercado oferecia produto de menos por preço demais. 

Se empenhou em democratizar artigos pet de qualidade desenvolvendo a melhor linha de 

produto para animais do Brasil. Assim nasceu a DOGGY. 

A empresa é estruturada em um modelo de negócio com sucesso comprovado: a venda direta, 

perfeita para levar qualidade a todos os cantos do país. 

Hoje Daleffe tem a missão de fazer a DOGGY a maior empresa pet em vendas diretas do Brasil. 

PALAVRA DO 
PRESIDENTE 
DA DOGGY 
DO BRASIL

Leonardo Daleffe

Tudo que aprendi de bom nesses anos 

todos, eu coloquei na DOGGY para fazer 

o melhor produto PET do mercado, 

pensando em cada animalzinho que 

merece todo nosso cuidado e amor.

“

”



NOSSOS OBJETIVOS

• Facilitar e concretizar seus negócios oferecendo, lojas virtuais, escritórios virtuais, logística, suporte e produtos. 

• Fazer com que as pessoas economizem com produtos de excelente qualidade, Premium e Super Premium. 

• Ser grandes parceiros aos que buscam ajudar os animais entre as ONGS e Hospitais filantrópicos.  

• Ser mais uma fonte de renda para família e/ou um novo negócio.  

• Tornar pessoas comuns em grandes empreendedores. 

• Ser mais uma opção para os vendedores de vendas diretas.

















OUTROS PRODUTOS PARA REVENDA























KIT Produto Preço Catálogo 
30% de lucro (nas recompras) 
2 níveis de unilevel 
Ativo mensal: 100 PV

R$ 99

CONSUMIDOR INTELIGENTE

99 PONTOS

Ativo mensal corresponde a uma compra mínima que deve ser feita no decorrer no mês vigente para estar 
apto a receber os bônus do Plano de Bonificação e manter a pontuação para as premiações. Compra mínima 
é o valor mínimo de compras que deve ser feito para gerar o desconto referido. + taxa de adesão: R$ 39,00.



KIT Produto Preço Catálogo 
40% de lucro (nas recompras) 
3 níveis de unilevel 
20% loja virtual 
Ativo mensal: 150 PV

R$ 199

REVENDEDOR

199 PONTOS

Ativo mensal corresponde a uma compra mínima que deve ser feita no decorrer no mês vigente para estar 
apto a receber os bônus do Plano de Bonificação e manter a pontuação para as premiações. Compra mínima 
é o valor mínimo de compras que deve ser feito para gerar o desconto referido. + taxa de adesão: R$ 39,00.



KIT Produto Preço Catálogo 
50% de lucro (nas recompras) 
5 níveis de unilevel 
30% loja virtual 
Ativo mensal: 250 PV

R$ 499

EMPREENDEDOR

499 PONTOS

Ativo mensal corresponde a uma compra mínima que deve ser feita no decorrer no mês vigente para estar 
apto a receber os bônus do Plano de Bonificação e manter a pontuação para as premiações. Compra mínima 
é o valor mínimo de compras que deve ser feito para gerar o desconto referido. + taxa de adesão: R$ 39,00.





Bronze 5.000 Até R$200,00 2 diretos ativos 2.500 pontos Até 4 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Prata 10.000 Até R$500,00 3 diretos ativos 5.000 pontos Até 4 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Ouro 20.000 Até R$800,00 3 diretos ativos 10.000 pontos Até 4 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Esmeralda 40.000 Até R$1.500 4 diretos ativos 24.000 pontos Até 3 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Safira 80.000 Até R$3.120,00 4 diretos ativos 40.000 pontos Até 3 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Rubi 120.000 Até R$4.500,00 4 diretos ativos 60.000 pontos Até 3 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Diamante 250.000 Até R$10.000,00 4 diretos ativos 100.000 pontos Até 2 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Duplo Diamante 600.000 Até R$25.000,00 4 diretos ativos 250.000 pontos Até 2 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Triplo Diamante 1.200.000 Até R$50.000,00 4 diretos ativos 500.000 pontos Até 2 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Imperial 2.400.000 Até R$100.000,00 5 diretos ativos 1.000.000 pontos Até 2 meses de pontos acumulados ou até atingir 



Imperial Black 4.000.000 Até R$150.000,00 5 diretos ativos 1.800.000 pontos Até 2 meses de pontos acumulados ou até atingir




