
Potència la 
Comunicació i la 
Participació Ciutadana 
en el teu municipi

Intel·ligent

Múltiples mètriques i 
anàlisis. 
Geolocalitza les 
comunicacions. 
Filtra per comunitat i 
grup. 

Organitzat

La teva comunitat per 
el teu municipi. 
Crea els grups que 
vulguis. 
Comparteix-los amb 
els teus ciutadans. 

Efectiu

Continguts públics o 
moderats. 
Envia diferents tipus 
de contingut. 
Notificacions 
instantànies. 
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Descarrega ara Tellfy i 
potencia la comunicació i 
participació ciutadana en 
el teu municipi. 

COMUNITAT DEL MUNICIPIO
La teva comunitat es un espai 
exclusiu per el teu municipi. Aquí 
tindràs tots els teus canals de 
comunicació, grups de participació i 
els teus usuaris.

1

CANALS INFORMATIUS
Crea canals informatius per 
informar als teus ciutadans de 
noticies, novetats o esdeveniments 
que succeeixen a la ciutat. 

2

COMUNICAR INCIDÈNCIES
Permet als teus ciutadans que 
comuniquin incidències de la 
via pública enviant text, fotos 
i localització, a través de una 
interfície de missatgeria molt fàcil 
d’utilitzar.

3

GRUPS DE PARTICIPACIÓ
Dinamitza la participació ciutadana 
a través de grups que permeten als 
ciutadans conversar i debatre sobre 
propostes de millora i aspectes 
relacionats amb el teu municipi.

4

ENQUESTES RÁPIDES
Permet als teus ciutadans contestar 
a enquestes ràpides per opinar 
sobre consultes o millores per al teu 
municipi. Tingues a mà els resultats 
de les enquestes geolocalitzades i 
segmentats per gènere i edat. 

5

PRIVACITAT
Preservem la privacitat dels usuaris 
sense compartir la seva informació 
personal i tampoc comercialitzant 
les seves dades. Les comunicacions 
viatgen en un entorn segur. 

6

COMPARTEIX CONTINGUT
Comparteix la teva comunitat 
i grups fàcilment amb els teus 
ciutadanes a través de les xarxes 
socials o altres canals enviant 
enllaços d’invitació. O deixa que 
trobin la comunitat del municipi des 
de el cercador de Tellfy. 

7

ANALÍTICA I INTEL·LIGÈNCIA
Accedeix a mètriques i anàlisis de 
les comunicacions del teu municipi. 
Grups més actius, hores d’ús dels 
teus usuaris, segmentació de la 
població, recomanadors i molt més.
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