
UMA PLATAFORMA DE SERVIÇOS PARA
CHAMAR DE SUA - YOUTAF

Esse artigo é um pouco diferente. Vou descrever a incrível
experiência que tive ao conhecer e utilizar uma plataforma, de uma
empresa digital, focada principalmente em ligar pessoas aos
prestadores de serviço de forma fácil, segura e digital.
 
A  Youtaf  é uma startup suíça que chega ao Brasil trazendo um
conceito inovador na forma de  divulgar e contratar profissionais. A
empresa visa impulsionar o empreendedorismo através de suas
ferramentas digitais oferecendo ao mercado,  anúncios
profissionais  para todos os tipos de prestadores de serviço:  diarista,
pedreiro, eletricista, maquiador, cuidador de idoso, médicos,
dentistas, inclusive advogados.
 
Por aqui o mundo é completamente digital, recheado de tecnologia e
inovação.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por muitas vezes a internet e as compras on-line, parecem uma terra sem
dono, um buraco negro que deixa todos inseguros por não saberem o que é
real ou não. E é aqui, que mora o problema, como tratar a segurança de uma
forma clara e passar confiabilidade para ambas as partes dessa negociação?
 
A Youtaf dá oportunidade de trazer seu serviço e seu negócio para mundo
digital. Atuando na área como consultora de transformação e direito digital,
vejo essa ferramenta como oportunidade de grande integração e
conectividade.
 
Sendo bastante clara, a plataforma funciona como o ''UBER"de
serviços  conectando os clientes que precisam contratar um profissional a
prestadores de serviços que buscam por novos clientes diariamente. A partir
do site que é compatível com todos os  sistemas mobile e do aplicativo, que
será lançado no final de março de 2020, o cliente poderá escolher diversos
profissionais em menos de 4 segundos, filtrando por  local, cidade,
estado, valor e avaliações feitas por outros consumidores.
 
Simplesmente incrível! A Youtaf é exemplo de empresa digital com
mentalidade digital. Uma empresa que respira inovação de ponta a ponta.
 
Os anúncios obedecem um cadastro profissional, com avaliação onde o
prestador de serviço, tanto  autônomo, MEI ou empresa, ao se cadastrar
contam com um sistema que irá criar automaticamente um site profissional e
uma URL personalizada para indexação nas plataformas de busca como o
Google.  O Profissional também irá possuir um painel com todas as suas
informações como: indicações, valor de serviços, clientes em negociação,
agenda, podendo criar até 10 anúncios de acordo com o plano assinado.
 
O contato é feito a partir de um  chat, preservando a identidade dos
envolvidos até o momento da contratação e o pagamento feito a partir da
realização dos serviços e avaliação do profissional, garantindo a proteção dos
dados pessoais dos usuários.
 
O mais fantástico é que a Youtaf também irá fazer os anúncios dos
profissionais na plataforma que serão divulgados no  Instagram, Facebook e
Google ADS, utilizando campanhas de marketing, remaketing, eventos, ações
corporativas e parcerias com diversos meios setores de mercado.
 
Eu já me cadastrei na plataforma, e foi super fácil e simples. No meu trabalho
e diaadia no direito empresarial digital é necessária uma visão ampla do
negócio da empresa e uma mentalidade digital. E garanto a Youtaf pensa
digital e pensa no futuro.
 
 
 
 
 



SEGURANÇA  – Os profissionais são checados pelo  CPF,  antecedentes
criminais, telefone e endereço,  disponibilizam fotos profissionais e dos
serviços realizados, são avaliados a cada serviço e todos contam com seguro
de acidentes pessoais para o atendimento. Para compra online a segurança é
fundamental.
 
O Cliente também poderá optar por contratar um  seguro para o
serviço solicitado direto na plataforma e ainda irá concorrer a sorteios.
 
PAGAMENTO ONLINE  – Você  contrata um profissional  escolhendo por  hora,
diária, consulta e visita, levanta seu orçamento e paga com seu cartão de
débito ou crédito diretamente na plataforma.
 
COMPROMISSO SOCIAL - Seu compromisso em avaliar os profissionais após o
serviço é que irá garantir a melhoria e qualidade dos serviços realizados.
Após o serviço, você precisa avaliar o profissional para que o pagamento seja
liberado ao mesmo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais as vantagens de contratar um profissional pela Youtaf

Quais as vantagens e garantias em anunciar na Youtaf

SISTEMA DE CASH BACK  – Após o cadastro, o profissional terá um código
chamado de  YOUTAFCODE  que é a sua identidade da plataforma. Com ele a
cada indicação finalizada em um plano, gera R$100,00 ao indicador e
R$120,00 ao indicado. Eu adoro Cashback!!!
 
SEGURANÇA  – Todos os profissionais contam com seguro de acidentes
pessoais no momento da opção do plano escolhido.
 
DIVERSIDADE – O profissional poderá escolher três tipos de plano autônomo
e um empresarial.
 
- PLANO FREE
- PLANO TOP e TURBINADO
- PLANO EMPRESARIAL
 
 
 
 
 



* Saiba mais em Planos
 
TER UM SITE PROFISSIONAL  - O prestador de serviço terá um site
com fotos dos serviços, anúncios, poderá colocar vídeos sem pagar
hospedagem e manutenção de domínio.
 
TER UMA URL PERSONALIZADA  – possibilidade de personalizar seu
endereço eletrônico e ter seu  domínio indexado  nos mecanismos de
busca como Google, Yahoo, Bing
 
TER UMA CONTA ONLINE  – A YOUTAFPAY é uma  conta online  que
permite o recebimento dos serviços,  pagamento, débito, crédito,
DOC, TED e ainda a solicitação de um cartão com a bandeira
MASTERCARD internacional.
 
Essa foi minha experiência na Youtaf. Empresa Inovadora para
conectar prestadores de serviços no mundo digital.
 
Se Gostou? E quer saber mais? Acesse: www.youtaf.com.br
Siga a Youtaf no Instagram e Facebook: @youtafbrasiloficial.
 
Olha aquela dica acompanhada de desconto: Eu já estou lá com meu
Youtafcode:  A0731  – Ao se cadastrarem, utilizem meu código de
indicação e ganhem um desconto de R$120,00 reais.
 
Escrito by Fabíola Grimaldi
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