
Organitza i estalvia
temps en la
comunicació del teu
club esportiu

Privat

No es comparteixen 
les dades personals 
de cap usuari.

Organitzat

Crea la teva 
comunitat per al teu 
club. Crea els grups 
dels teus equips. 
Comparteix-los amb 
els teus usuaris.

Efectiu

Continguts públics o 
moderats.
Notificacions 
instantànies.
Gestió centralitzada 
des de la web.
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Sol·licita la teva demo de 
Tellfy i descobreix com 
millorar les comunicacions 
del teu club.

COMUNITAT DEL CLUB
La teva comunitat és un espai 
exclusiu per al teu club esportiu. 
Aquí tindràs tots els teus grups de 
comunicació i els teus usuaris.

1

GRUPS D’EQUIPS
Crea els grups dels teus equips 
dins de la teva comunitat. Designa 
a l’entrenador de moderador i 
comparteix-los amb els jugadors 
i/o familiars perquè rebin les 
comunicacions.

2

CANALS DE NOTÍCIES
Crea canals de notícies per al 
club i permet que tant membres 
com aficionats i altres interessats 
puguin accedir a la informació que 
publiques.

3

XATS PRIVATS
Els usuaris de la teva comunitat 
esportiva poden parlar de manera 
privada entre ells a través d’un xat.

4

MÚLTIPLES CONTINGUTS
Pots crear contingut de molts tipus. 
Envia missatges de text, imatges, 
documents, anuncis, notes de veu, 
esdeveniments o enquestes.

5

FÀCIL ACCÉS A GRUPS
Els membres del teu club poden 
accedir als grups buscant-los 
dins de la comunitat del teu club 
o mitjançant un codi QR. Com 
a administrador, també pots 
incloure’ls en els grups que vulguis.

6

CONVOCATÒRIES
Envia convocatòries als partits i 
permet que els jugadors confirmin 
la seva assistència de manera 
immediata. Gestiona les possibles 
absències de forma anticipada.

7

ANALÍTICA I INTEL·LIGÈNCIA
Accedeix a mètriques i anàlisis 
de les comunicacions de la teva 
comunitat. Grups més actius, hores 
d’ús dels teus usuaris i molt més.
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