Criação / registo de uma conta de
utilizador comercial em 10 passos

1. Primeiro selecione no site acima, o seu idioma e moeda. Aceda ao separador
“Registo da empresa (comercial)" no menu abaixo.

2. Na próxima janela preencha as informações necessárias, escolha o seu país,
confirme os termos e condições gerais e políticas de privacidade e pressione
o botão "enviar".

3. Irá receber uma notificação no seu endereço de e-mail. Clique no link contido
no e-mail.

4. O seu navegador de Internet irá abrir uma janela e encaminha-lo para o
assistente de inscrição. Nos próximos passos, deverá indicar a área de
atividade em que trabalha (selecione apenas uma opção).

5. Confirme a sua seleção no respetivo botão e irá avançar para a janela
seguinte. Selecione as categorias sobre as quais deseja criar anúncios (pode
selecionar mais que uma).

6. Em seguida, escolha o pacote de publicidade que se adapta às suas necessidades.
Todos os pacotes de anúncios são gratuitos para usuários recém-registrados por 30
dias.

7. Na janela seguinte, preencha as suas informações completas e as da sua
empresa,se pretender poderá indicar diferentes dados para faturação.

8. Agora irá avançar para a página do utilizador.
• Clique no separador “Definições". Aqui poderá ver as suas configurações
pessoais e alterá-las.
• Decida aqui se pretende participar, com as suas ofertas, utilizando o YAROperator (apenas para a compra / venda de categorias, exceto
imobiliário).

9. Passos finais:
• Complete no separador "Perfil da sua empresa" as informações da sua
empresa. Inclua uma breve descrição da sua empresa e adicione uma
imagem ou foto com o logótipo.
• Se tiver vários locais / escritórios, preencha o campo “Localizações /
Filiais”.
• Coloque a pessoa de contacto / parceiro de contacto no campo
“Pessoas de contacto", para que esta informação esteja disponível mais
tarde nos seus anúncios.

10. Crie pelo menos um anúncio com as categorias que selecionou. Basta clicar no
separador "as suas ofertas / anúncios."

Em caso de dúvidas entre em contacto connosco através de: info@youarerich.net

