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Quem somos
Sobre o BaixaPreço
O BaixaPreço nasceu com o objetivo de reunir num só lugar a maior quantidade possível de cupons de descontos, links
promocionais e ofertas exclusivas das principais lojas virtuais do Brasil e também de lojas internacionais que operam no
nosso país. Nós não exigimos cadastro nem cobramos por nosso serviço. Tudo é absolutamente grátis. Nascemos com o
propósito de oferecer cupons de desconto de verdade, além de promoções exclusivas que só podem ser acessadas
através de nossas páginas, por intermédio de parcerias feitas com as lojas ou plataformas de marketing.
Todas as seções do site estão protegidas por criptografia, o que garante que as informações enviadas e recebidas pelos
visitantes são seguras e não sofreram nenhum alteração não autorizada. Essa proteção é feita através do Protocolo SSL,
rodando através do protocolo HTTPS (https://www.baixapreco.com.br).
Somos parceiros das principais plataformas de marketing digital e afiliação do Brasil e do mundo. Essas parcerias nos
possibilitam levar até nossos usuários cupons de desconto e promoções exclusivas de grandes e pequenos lojistas do
varejo online, tanto brasileiras quanto estrangeiras que atuam no país, dos mais diversos segmentos do mercado. São
alguns de nossos parceiros: Awin, Rakuten, Lomadee, Cityads, Actionpay, Clickwise, Effinity e Optimise.

Missão
Ajudar as pessoas a economizar nas suas compras em lojas virtuais, por meio de cupons de desconto, links promocionais
ou ofertas exlcusivas.

Visão
Se tornar referência na divulgação de cupons de desconto e promoções online, se tornando um site de acesso essencial
para os consumidores que desejam aproveitar descontos e promoções oferecidas pelas lojas virtuais.

Cupons de desconto, códigos e links promocionais para você
economizar!
INSTITUCIONAL
Anuncie sua loja
Contato
Política de privacidade
Quem somos
Termo de uso
https://www.baixapreco.com.br/quemsomos

COMO USAR UM CUPOM

SOBRE O BAIXAPREÇO

Link com desconto: Não é
necessária nenhuma ação adicional,
basta clicar no link para a página
("ABRIR CUPOM, "VER
DESCONTOS" etc.) que o desconto
será calculado automaticamente no

O BaixaPreço é um portal que
organiza e divulga, gratuitamente,
cupons de desconto, links
promocionais, ofertas e promoções
de lojas online. Aqui no BaixaPreço
você encontra os melhores cupons
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site da loja.
Código de cupom: Clique no link do
cupom ("ABRIR CUPOM, "VER
DESCONTOS" etc.). Será aberta
uma pequena janela contendo o
código do cupom, e o site da loja
será aberto em uma nova janela.
Copie o código do cupom informado
e aplique no carrinho ou página de
pagamento da loja, antes de finalizar
o pedido.

de desconto e links promocionais
das principais lojas virtuais do
Brasil, e sempre consegue
economizar, pagando menos que o
valor informado pela loja. Nós não
realizamos venda ou entrega de
produtos, nem recebemos
pagamentos.

Os logotipos e nomes das empresas e lojas virtuais divulgados no BaixaPreço são de propriedade de seus respectivos
donos, sendo exibidos aqui apenas para facilitar a identifcação da loja por parte dos visitantes.
BaixaPreço Copyright © 2017. Baixa Preço cupons de desconto.
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