Namorofake desencalha solteirões no Dia dos Namorados
Site permite a clientes exibir falso “relacionamento sério” no Facebook

Às vésperas do Dia dos Namorados, 12 de junho, os apaixonados já começam a
elaborar planos para comemorar a data. Diversos são os meios que os românticos
encontram de paparicar o amado ou a amada. São presentes, jantares, motéis, bombons,
entre outros presentes e eventos. No entanto, enquanto alguns compromissados ficam
entusiasmados e ansiosos pelo dia, outros solteiros ficam tristes ou envergonhados por
não ter alguém com quem comemorar uma união.

Esse é um problema que tem solução. O site Namorofake oferece o serviço aos
solteirões de contratar uma pessoa para se passar por sua namorada, ou namorado, no
mundo virtual. Ao contratar o serviço, o cliente escolhe em um catálogo o perfil de pessoa
que quer exibir aos amigos no Facebook, onde o cliente ainda terá a opção de mudar o
status para “em um relacionamento sério”.

Para quem quer acabar com a fama de “encalhado”, o Namorofake.com.br é a opção
certa. O site possui um amplo catalogo com perfis verdadeiros de pessoas reais no
Facebook dos sexos feminino e masculino, que os clientes podem escolher, segundo os
seus interesses um homem ou uma mulher para fingir ser namorado(a).

Além do Brasil, o site está presente nos Estados Unidos, sob o domínio namorokafe.us
“O nosso próximo passo é atender países como China, Portugal, França, Inglaterra e
Rússia onde já existe uma procura pelo serviço. Para isso, estamos conversando com
investidores brasileiros e estrangeiros estabelecendo novas parcerias,” explica Flávio
Estevam, proprietário da startup.

No Namorofake, os clientes podem escolher, no momento da contratação, que tipo de
relacionamento querem, como ficante, exnamorado, namorada, namorado virtual ou a

namorada TOP que tem com diferencial perfis de pessoas com uma beleza superior das
demais.

Sucesso consolidado, o Namorofake, com apenas cinco meses de criação, já é um
sucesso, com mais de 10 mil clientes cadastrados. Além disso, o site já foi assunto nas
mais diversas mídias, internacionais e nacionais. O Namorofake é uma boa pedida para
os solteirões saírem “bem na fita” no próximo 12 de junho.

