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As redes de geolocalização divulgam os pequenos negócios locais, rastreando a localização do usuário para informá-lo sobre os estabelecimentos da redondeza e também mostrar-lhe as opiniões
de outros consumidores a respeito daqueles lugares. O Yelp faz essa conexão, oferecendo insumos para decisões de compras, a partir de comentários, dicas, check-ins e atributos aos negócios.

142 milhões
de visitantes
mensal

46,3%

Dos usuários
são homens

10,4 milhões
Usam mensalmente
a rede

45,4%

Dos usuários
são casados

53,7%

Dos usuários
são mulhres

45%

buscas do Yelp são de
dispositivos móveis

36,4%

Dos usuários
tem crianças

Quanto custa?
Não há qualquer custo para usar o Yelp. Todo proprietário pode conﬁgurar uma conta gratuita. A
única forma de assumir custos perante a plataforma é a compra de espaço para anúncios de alcance nacional ou local, que são identiﬁcados como "Anúncios Yelp".
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Como funciona?
O usuário cria uma conta e fornece algumas informações pessoais. A partir daí, está apto para pesquisar, fazer avaliações e usar o site para se relacionar com os membros da comunidade, em qualquer tipo
de dispositivo.
Os consumidores que fazem avaliações autênticas, frequentes, úteis e participam dos fóruns da comunidade recebem um distintivo no perﬁl do seu cadastro, além de outros benefícios, tornando-se referências tanto para consumidores como para os estabelecimentos.
Aos proprietários de estabelecimentos comerciais o Yelp disponibiliza um conjunto de ferramentas que
permite divulgar o negócio, colocando-os em contato com a comunidade de usuários. Depois de reivindicarem suas páginas comerciais, os fornecedores de produtos e serviços adicionam fotograﬁas, um
link para o site do local, publicam informações como horário de funcionamento, número de telefone
ou quaisquer outras que sejam relevantes sobre o negócio.

Vantagens
Sistemas que combinam divulgação de estabelecimentos com opinião de consumidores são muito vantajosos para os pequenos negócios. Primeiro porque gratuitamente eles têm a chance de captar a satisfação
de seus clientes. E também porque à medida que recebem indicações de pessoas que experimentam o
local, eles vão ganhando credibilidade pública e, consequentemente, prospectando novos consumidores.

Dicas para uso
da rede
A melhor forma de usar a plataforma é investindo no relacionamento com os usuários. No Yelp
é possível conversar com os próprios clientes gratuitamente, usando ferramentas disponíveis
para respostas, por meio de mensagem que pode ser de modo privativo ou público.

Os consumidores valorizam quando sabem antecipadamente questões como a aceitação de cartões de crédito, permissão de animais, música, wi-ﬁ, estacionamento etc

É importante manter a página atualizada, com informações claras sobre os atributos de
diferenciação dos estabelecimentos, visando atrair as pessoas certas para ele.
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Recursos especiais:
Os proprietários acompanham o tráfego da sua página comercial a partir de ferramentas que
possibilitam análises, inclusive sobre as visualizações via dispositivos móveis. Além disso, é possível saber quando um usuário ligou para o local ou mapeou as direções para esse destino ou ainda
se clicou no site do estabelecimento. Essas informações são importantes para os pequenos negócios porque, analisadas em conjunto, permitem saber como a divulgação no Yelp está contribuindo, de fato, para a prospecção de novos consumidores.

Negócios beneﬁciados:
Alimentação fora do lar como bares, restaurantes.

Saúde e bem estar

Varejo de compras

Serviços de turísmo como passeios, viajens
Canais Similares

Conﬁra outros boletins de inteligência em sebraemercados.com.br/canaisdigitais
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