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O que você procura?

Lojas abertas hoje das 10h às 22h
Lojas 10h às 22h
Alimentação 10h às 22h30
Restaurantes externos 12h às 15h 18h às 22h
Feriados Consulte o SAC: 0000-0000
Cupons
Cinema
Lojas
Alimentação
Blog
Destaques
O Shopping
Nossa história
Nosso compromisso
Expansão
Serviços
Contato
Fale conosco
Localização
Trabalhe conosco
Imprensa
Merchandising

BLOG
Apps legais para o dia a dia

No mundo cada vez mais conectado, os aplicativos ganham cada vez mais força. Seja para se informar, fazer
planilhas, mexer com fotos e vídeos… O que não faltam são apps legais. Hoje nosso blog lista três ferramentas
que vão fazer a diferença no seu dia a dia.
http://www.parquedpedro.com.br/blog/apps-legais-para-o-dia-a-dia/
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VAH
Com o aumento da oferta de apps para transporte, tem sido mais difícil escolher o melhor em cada momento.
Com o VAH, essa tarefa fica mais fácil. No app, basta colocar endereço de origem e de destino que ele faz a
estimativa de preço em 99, Cabify e Uber. Mas um detalhe: o VAH é apenas um comparador de preços. Para
realizar a corrida, ainda é preciso ter os apps de transporte instalados no smartphone.

Instabridge
Procurando redes Wi-Fi para usar na rua? O Instabridge é uma espécie de catálogos de redes públicas. O
usuário pode ver no mapa quais são os pontos de acesso mais próximos. Caso a rede seja fechada, a senha
também fica cadastrada no Instabridge.
EyeEm
Este aplicativo é interessante para quem quer ganhar dinheiro com fotos tiradas com o smartphone. Ele
permite que você edite suas fotos e publique-as em uma linha do tempo. A diferença é que o app coloca suas
fotos automaticamente na Getty Images, uma plataforma de compra e venda de fotografias, bem como em
outras lojas online de imagens e você fica com 50% dos lucros das vendas.
Postado em
29/08/2017
Compartilhe
Compartilhar no Facebook
Compartilhar no Twitter
Categoria
Blog, Pra curtir, Tecnologia
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0 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicionar um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

BUSCA
O que você procura?

CATEGORIAS
+Verde (13)
Casa & Conforto (30)
Cores & Sabores (22)
Moda (138)
Moda, Beleza & Estilo (297)
O que rola no Parque D. Pedro Shopping (200)
Pra curtir (216)
Saúde (30)
Tecnologia (3)
Viver Bem (56)

Facebook
Parque D. P…
Curtiu

Twitter
Tweets por @parquedpedro
Parque D. Pedro
@parquedpedro
Tem promoção delícia na Temakeria & Cia do #ParqueDPedroShopping!
#DiaDoCliente #ParqueDPedroShopping

Incorporar
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Que tal?

Ver no Twitter
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#parquedpedro

Folguinha no sabado a noite... #parquedpedro #fimdesemana @jvictorsilverio

Aproveite nossos serviços
Wi-Fi zone
Recreação infantil
Ponto de encontro
Estacionamento
Caixas-eletrônicos
Ver todos
http://www.parquedpedro.com.br/blog/apps-legais-para-o-dia-a-dia/
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SAC 4003.7740
Nosso compromisso
Provedor Sierra

Cinema
Lojas
Alimentação
Blog
Destaques
Fale Conosco
Ooops!
×

Por favor, informe seu endereço de email.
Ok

Ooops!
×

Por favor, escolha um formato que você gostaria de receber as campanhas de email.
Ok

Ooops!
×

Por favor, informe o seu nome completo.
Ok

Cadastro realizado!
×

Obrigado por se cadastrar em nossa lista de email.
Ok

Mensagem enviada!
×

Mensagem enviada com sucesso. Obrigado!
http://www.parquedpedro.com.br/blog/apps-legais-para-o-dia-a-dia/
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Ok

Cadastro realizado!
×

Seu currículo foi cadastrado em nosso arquivo. Obrigado!
Ok
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