O Vippy é um site de relacionamento totalmente gratuito e pretende
ser pra sempre apesar de estar dizendo que será somente até 2019,
dependendo do retorno obtido pelos usuários e a quantidade de
novos usuários adquiridos o vippy pretende ficar no modo grátis para
sempre.
Como a maioria dos sites de namoro são pagos ou possuem funções
pagas, tornamos o vippy um site gratuito, totalmente grátis, onde
você pode utilizar todas as funções sem pagar nada, assim
queremos conseguir mais usuários para o site, e se um dia vier a ser
pago será extremamente barato para que todos continuem a utilizar
e conhecer pessoas, acreditamos que conseguiremos manter o site
grátis para sempre, e funcionando do jeito que ele funciona, com
todas as funções, podendo se cadastrar colocar suas fotos, vídeos entre outros.
No Vippy você pode colocar fotos privadas onde somente pessoas que
você quiser poderão ver suas fotos, para todos os outros as fotos não
aparecem.
Conecte-se agora no Vippy, a diferença entre um site de
relacionamento e qualquer outro site é que você só irá encontrar
pessoas que só querem se relacionar, diferente no facebook entre
qualquer outra rede social que as pessoas não estão lá com esse foco,
é até estranho você chegar numa pessoa por lá desconhecida e
chamar pra sair, é muito mais fácil de fazer isso num site de
relacionamento onde as pessoas estarão abertas a isso, abertas a
conhecer alguém novo, essa é a diferença.
Você poderá encontrar pessoas que estão perto de onde você vive ou até mesmo de outros países, uma aplicação
multiplataforma de localização de pessoas para encontros românticos online cruzando informações do Facebook ,
localizando as pessoas geograficamente próximas.
Nosso sistema online é de fácil utilização onde qualquer pessoa, que não entenda nada de informática será capaz de
utilizar, e não precisará com mais nada, somente em conversar e conhecer pessoas novas de qualquer lugar do mundo
inteiro
Nosso site funciona em mais de 20 línguas diferentes onde pessoas
do mundo todo podem entrar e conhecer e participar do site, já
imaginou conhecer alguém de outro país, sim no vippy é possível.
É necessário enviar pelo menos 3 fotos de rosto para que seu perfil
seja aprovado, vamos buscar as fotos no google, e se não acharmos
fotos iguais, seu perfil será liberado, não adianta enviar fotos de cunho
sexual só será aceita no modo foto privada do seu perfil
Neste site é proibido, incitar, ridicularizar, provocar, denegrir,
qualquer pessoas seja por raça, credo, cor, sexo, caso acorra entre
em contato conosco com fotos do problema e o usuário será excluído
permanentemente.
Todas as pessoas são aceitas no site desde que sigam as regras do
site, o vippy deleta qualquer conta que saia fora da linha sem aviso prévio.
O vippy é um site muito rígido para com as regras do site, para que o site sempre seja um site de namoro tipo família e
não um site pornográfico ou de cunho sexual, zelamos pelos nossos usuários e pela imagem do vippy na mídia.

Esperamos que você participe do site, goste e compartilhe, convide amigos que também precisam encontrar um parceiro
ou parceira para se relacionar, afinal, relacionamento e muito importante na vida de todo ser humano, venha participar.

Criar uma conta
Para criar uma conta no vippy é muito fácil basta clicar em Cadastrar-me, basta você escolher as opções abaixo e realizar
o seu cadastro, fácil e rápido, ou você pode escolher sua rede social e já preencher mais rápido ainda o formulário e já
começar a usar o site totalmente grátis.

Nessa página você pode preencher todos os seus dados ou clicar na lateral esquerda e já preencher com uma rede
social de forma rápida e prática.

Funções
Procurar
Uma busca completa e personalizada onde você pode encontrar realmente a pessoa do jeito que você quer ou procura.
Mensagens
Veja as todas as mensagens recebidas enviadas pelas pessoas que gostaram de você
Quente ou não
Você poderá jogar, votando nas fotos das pessoas, assim conhecendo pessoas novas e as pessoas poderão também lhe conhecer,
Chat

Você poderá conversar a vontade com qualquer pessoa do site por mensagem de texto
Visitantes
Poderá saber quem visita seu perfil
Mutual gosta
Pessoas que você disso que gostou e ela também, então poderão se conhecer e conversar
Quem gosta de você
Pessoas que clicaram dizendo que gostaram de você, suas fotos e seu perfil
A quem você gosta3
Pessoas que você clicou dizendo que gostou delas ou do perfil dela
Jogos
Jogos que você pode utilizar dentro do site, como : Labirinto, Xadrez, Conecte Quatro , Tic Tac Toe, Damas Gigantes
Acesso à foto privada
São as pessoas pedem pra ter acesso a suas fotos privadas
Convide amigos
Você pode convidar amigos do facebook pra participar do site
Bloqueado
Pessoas que você bloqueou e não poderão mais ver o seu perfil
Invisibilidade
Você poderá acessar os perfis de outras pessoas sem que ela saiba

Segurança
Site muito seguro, todas as senhas são encriptadas, utilizamos os logins de rede sociais o que torna o site mais seguro

Reputação
Zelamos pela nossa reputação com as regras do site

Serviço ao Cliente
Atendemos todo e qualquer pedido através do site, mas geralmente não temos problemas com o serviços utilizados no
site pelos usuários.

Dicas
A dica é que o site é totalmente grátis, e você não precisa pagar nada.

Custos
Nenhum custo

Eliminar conta
Você pode eliminar sua conta em configurações em “Apagar Perfil”, basta colocar sua senha e apagar o próprio perfil

Vantagens e Desvantagens
Vantagem – Site totalmente gratuito
Desvantagem – Cerca de somente 100 – 200 usuários entre homens e mulheres

Promoções
O vippy gosta de fazer promoções e sempre fará apara adquirir mais usuários, então fica ligado pra não perder
nenhuma promoção.
O vippy ainda é um site pequeno, esperamos que você nos ajude a ser grande com muitos usuários, basta participar do
site já estará ajudando, seja bem vindo a esse site totalmente gratuito, ao se cadastrar e se manter cadastrado já
participa das promoções do site, sempre que o site abrir qualquer promoção você já estará participando.

Cadastre-se / Join

Participe da nossa funpage no Facebook
nos ajude a compartilhar e crescer

Vippy.me, Obrigado

