Megkönnyítjük a
szakemberek dolgát!
Gyors, okos és díjmentes megoldás, amivel biztonságosan, külön
szerződéskötés nélkül találhatunk megbízható ügyfeleket – ígéri
az új magyar start-up, ami nem kisebb célt tűzött ki maga
elé, minthogy megreformálja a szakemberkeresést. Bemutatkozik
a doApp®!
Eltűnő ügyfelek, macerás a szerződéskötés, egekbe szökő
hirdetési költségek? Egyik sem könnyíti meg a szakemberek dolgát. Egy
új, magyar fejlesztésű app viszont igen! Lássuk, hogyan!
Egyszerűen letöltjük az appot, regisztrálunk a vállalkozói felületen,
és válogatunk a megrendelők által feltöltött munkák között. Ráadásul
teljesen díjmentesen! Jól hangzik? Pedig ez még nem is minden, amire a
doApp® megoldást nyújt!
A legújabb szakikereső ugyanis igencsak hiánypótló és releváns
újításokkal állt elő – kezdve a könnyű, átlátható és biztonságos OTP
Simple Pay ﬁzetési rendszerrel a találatok optimalizálásán át egészen a
kisvállalkozások támogatásáig.

A doApp® egyik legfontosabb újdonsága, hogy a megrendelt munka
kapcsán nem jön létre szerződéses viszony a megrendelő és a
szolgáltató között. Ők kizárólag az applikáció mögött álló do App Kft.-vel
kerülnek kapcsolatba. Ez azért fontos, mert így nem történhet meg,
hogy az ügyfél meggondolja magát fél órával a munka kezdése előtt
vagy hogy nem ﬁzeti ki az elvégzett munkát. Ez a fejlesztés egyedülálló a
szakemberkeresők világában. Nem utolsó sorban pedig igen hasznos is,
hiszen segíti a szakembereket abban, hogy megbízható ügyfelekre
találjanak.
A doApp® egy másik hiánypótló innovációja, hogy eltörli a területi
kötöttségeket. Hogy miért fontos ez? Mert ezáltal mind a szakemberek,
mind a kisvállalkozások versenyképesek maradhatnak. Hiszen ők
dönthetik el, milyen és mennyi megrendelést vállalnak. Így a kereslet és
a kínálat valóban egymásra találhat!
Nem gondoljuk, hogy nekünk kéne megmondanunk, ki és hol
vállalhat munkát. Hiszen egy kecskeméti vállalkozó vagy cég miért ne
végezhetne el egy megrendelést Szegeden vagy Budapest déli részén,
és egy győri miért ne dolgozhatna Sopronban, Pápán vagy Tatabányán?
Mi nem az első, hanem a legjobb találatokban hiszünk! Jelenleg azok
vannak előnyben, akik a ﬁnanszírozott online vagy oﬄine hirdetéseik
kapcsán előrébb kerülnek a keresési listákon. Nálunk viszont a
szakmaiság fontosabb a ﬁzetett találati rangsornál. – vallja a doApp®
csapata.
Az alapítók a Do applikációval nem szerették volna túlgondolni
a szakemberkeresést. Pont ellenkezőleg! A lehető
legegyszerűbben összekötni a keresletet a kínálattal és a felmerülő
problémákra, munkákra a legjobb megoldást biztosítani. Egy olyan sok
macerával járó területen pedig, mint amilyen a szakikeresés, talán nincs
is, ami ennél jobban jönne!
Munkára fel! Próbálja ki a Do-t!

