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Você Bem Psicologia

Objetivos
FACILITAR O ACESSO A TERAPIA

FORNECER FERRAMENTAS AO
PSICÓLOGO

MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA
DOS PACIENTES

Através dos meios de comunicação, alcançar pessoas

que não tem contato com a psicologia, levando o

psicólogo até elas no conforto de casa e a baixo custo

Com a tecnologia e expertise de mercado, trabalhamos

para fornecer ferramentas que facilitem o trabalho do

psicólogo e o possibilitem maior qualidade e melhores

resultados nos atendimentos 

Buscamos conectar e conscientizar cada vez mais

pessoas, levando informações essenciais e

profissionais especializados para melhorar a qualidade

de vida. 



Nosso portal é simples e
fácil de usar, para tornar o

agendamento de consultas
rápido e prático, com foco

na experiência do paciente

Simples e
intuitivo



A VOCÊ BEM
Cuidamos de tudo para

você! 

Localizamos o paciente e

direcionamos para o

especialista.

Oferecemos suporte ao

paciente e realizamos

todo o controle de

recebimentos e repasses

aos profissionais. 

PACIENTE
O paciente acessa o

portal, encontra um

especialista e faz a

reserva da agenda após o

pagamento de forma

simples. E em seguida

recebe a confirmação

junto com o link da

consulta.

PSICÓLOGO
O psicólogo recebe a

confirmação do

agendamento com os

dados do paciente; Na

data e horário marcado

realiza a consulta online.

O link da consulta é

enviado por e-mail e

Google Agenda.

Como funciona



REDUÇÃO DE CUSTOS
Com a Você Bem, o psicólogo não tem

necessidade de investimento em

marketing ou consultório. 

TAXAS
Trabalhamos com uma taxa

administrativa de 30% sobre as consultas.

Nós não cobramos nenhum

valor/mansaliade para fazer parte da

equipe de especialistas.

ATENDIMENTO REMOTO
Tanto o psicólogo quanto o paciente não

precisam se deslocar para realizar as

consultas. 

RECEBIMENTO FACILITADO
O psicólogo recebe pelas consultas

realizadas, quinzenal ou mensalmente, 

Vantagens



SITE

E-MAIL 

CONTATO

www.vocebempsico.com.br

vocebempsico@outlook.com

(41) 99538-6460

Fale conosco

@vocebempsico


