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Transporte individual 16/05/2018 às 20h26

Lady Driver entra no
comparador de preços do
Vah
Da Redação

Tweet

O aplicativo de transporte com carros particulares exclusivamente para
mulheres Lady Driver (Android, iOS) firmou uma parceria com o Vah (Android,
iOS), o app de comparação de preços de corridas com táxi e carro particular. O
app já conta com 99, Cabify, Easy e Uber. Além de dar mais opção às
passageiras, a ideia do aplicativo de transporte feminino é alcançar o público do
Vah, que tem uma média de 1 milhão de visitas ao mês.

O Lady Driver atua no Rio de Janeiro e em São Paulo, e conseguiu mais de 18
mil motoristas e 270 mil downloads em um ano.
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