
Você já sabe como utilizar
O Link de Pagamentos?

Veja como é fácil...

RECEBA FÁCIL
SEM CONTATO
E COM SEGURANÇA.



Primeiramente o Théo nosso

assistente virtual vai responder

algumas dúvidas, vamos lá:

1)Mas afinal o que é o Link de Pagamentos?

O Link de pagamentos é uma solução prática e rápida para que o estabelecimento comercial possa
receber sem precisar ter contato físico com o cliente.

2)Mas eu preciso ter um e-commerce?

Não é necessário, você disponibiliza o link através de chat, e-mail, redes sociais, whatsapp ou
qualquer plataforma.

3)Como eu faço para implementar essa solução ao meu negócio?

Basta ligar para o nosso time comercial através dos telefones (11)2175.9500 ou (11) 4550.1450,
ou enviar um e-mail para comercial@skytef.com.br com o título Link de Pagamentos .

Dúvidas respondidas, vamos a solução...

Comerciantes com lojas físicas ou profissionais
que fazem suas vendas de produtos ou serviços
através das redes sociais. Continuem
comercializando sem contato físico.

Após um rápido preenchimento de
cadastro, você receberá uma senha e
login para acesso a um portal.

No portal, você gera o link de pagamento e
envia para o seu cliente através de qualquer
plataforma ou redes sociais.
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O Cliente recebe o link.
Efetua o pagamento e você recebe com
sucesso!
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COMO GERAR O LINK DE PAGAMENTOS:

Acesse o portal com login e
senha recebidos.

Clique na opção pagamento,
gerar link.

Preencha os campos: Valor, código do pedido e 
selecione a bandeira. 

Informe a quantidade de parcelas.

Clique em Gerar Link.

Agora escolha por qual plataforma deseja 
enviar o link para o seu cliente:

Além disso, você ainda têm acesso aos relatórios
de transações...
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QUER SABER MAIS BENEFÍCIOS?

Sem taxa de adesão ou mensalidade, apenas 
custo de transação aprovada;

Elimina uso da máquina em operação de 
delivery, sem risco de contaminação;

Permite a recorrência de pagamentos;

Permite efetuar vendas parceladas;

Dispensa aluguel de maquininha.

Viu como é fácil?

Se ainda não contratou a solução
fale com o nosso time comercial.
(11)2175.9500|(11)4550.1450

E-mail: comercial@skytef.com.br

Boas Vendas!


