
CONSTRUTOR DE SITE
As primeiras impressões são importantes.

Deixe Autocab levar o seu negócio de taxi para 
um novo nível com um novo site deslumbrante 

de solicitação de corridas.

Totalmente integrado com Ghost
Todas as solicitações geradas pelo site 
são recebidos diretamente no Ghost e 
despachadas automaticamente.

Gerenciamento de Conteúdo
Alterar o conteúdo nunca foi tão fácil. 
Você pode adicionar e editar instantane-
amente conteúdo, imagens e texto 
sempre que quiser, diretamente do seu 
navegador.

Otimizado Para Celular
Solicitações feitas com facilidade em 
qualquer dispositivo. Seus visitantes 
terão uma boa experiência de seu site 
quando visitarem através de seu celular 
ou tablet.

Visualmente impressionante
Sua marca, seu site. Escolha entre 20 belos modelos, todos 
totalmente otimizados e feitos sob medida para solicitações de taxi

A criação de um site de solicitações de taxi pode ser um 
assunto assustador, especialmente para aqueles que 
não se especializaram em desenvolvimento web.
Contratar uma empresa de design de site pode ser caro.
Os especialistas da Autocab irão fornecer-lhe um site 
profissionalmente projetado, habilmente construído, 
que você vai se orgulhar.

DESCRIÇÃO DO
PRODUTO

Aumenta o 
número de

corridas

Melhora o
atendimento e
satisfação do 

cliente

www.autocabbrasil.com.br
Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070



 

        

Fizemos com que fosse 
fácil criar e manter um 
novo site profissional 
impressionante.
Você estará no controle total. Usando os mais 
recentes recursos de fácil utilização, como arrastar 
e soltar imagens e texto, você não precisará de 
qualquer experiência técnica.
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Solicitação Online
Os clientes recebem uma previsão de 
valor on-line instantânea e podem 
reservar imediatamente

Motores de busca otimizada
Estrutura de site ideal para que seus 
clientes possam encontrá-lo facilmente no 
Google e outros motores de busca

100% Responsivo
Seu conteúdo ficará ótimo em desktops, 
celulares e tablets

Dados de voo
Informações de chegada em tempo real para 
cada voo e cada aeroporto, os clientes podem 
ver a hora de chegada dos seus voos e solicitar 
sua corrida em seu aeroporto de chegada

Pagamento online seguro
Receba pagamentos de cartão e conta por 
meio de uma conexão segura e criptografada, 
assim como uma opção em dinheiro

Treinamento
Incluído em seu pacote, uma sessão de 
treinamento com duração de meio dia em 
um de nossos escritórios

Características Adicionais

Previsão
de chegada

Corrida de 
imediato e 
agendada

Opção de 
preferência 
de veículo

Login do
passageiro

Rastreamento 
de veículo

Avaliação 
de 

motorista

Compatível 
com vários 

navegadores

Integração 
de App Store

Integração 
de mídia 
Social

Códigos 
promocionais 

e Boleto 
Eletrônico

“Nosso trabalho é tornar seu trabalho mais fácil. Criamos 
sites de despacho de corrida acessíveis para empresas 
de táxi, obtendo resultados e ajudando o seu negócio a 
crescer.”

www.autocabbrasil.com.br
Para maiores informaçãoes +55 11 4858.8070


