A solução #CellbankSocialMedia é uma plataforma
de rede social para a criação e administração de
grandes comunidades de usuários.
A operatória e visualização é parecida às redes sociais
existentes como Facebook, em quanto ao posting e
esquemas de redes de mensagens. Conta com a
vantagem de ser um endpoint monetização,

possuindo características de único recipiente digital
ao ambiente onde os usuários operam.
Os usuários acedem à rede social através do APP ou
pela web, e podem ser respondidas todas as

mensagens e comunicações das demais redes sociais
por estar conectada com as mesmas.

#CellbankRRSS é uma plataforma aberta e integrada fácilmente para interoperar
com outros módulos e alcançar a aplicação de um modelo Fintech à
comunidade. Se integra nativamente com #CellbankLoyalty, nosso clube de
benefícios, com #CellbankWallet, nossa carteira virtual e com
#CellbankSmartData, nosso big data & analytics, e também pode ser utilizada
em plataformas de terceiros.
Desta forma criamos cenários autossustentáveis e com geração de profit,
permitindo o controle social de grandes esquemas de consumidores, gerando
uma maior ARPU e Monetização por venda de avisos publicitários digitais (Ads).

Nossa plataforma de Rede Social

“White Label” é aplicada em diversos

mercados verticais como Associações Esportivas (Clubes de Futebol, Basquete,
Rugby, outros), Entidades Religiosas, Organizações Políticas, Telecomunicações,
Retail Consumo Massivo e Banking, entre outras.

Criação de perfis integrais
com formatos diferenciados.

Fornecer informação de
geolocalização.

#CellbankRRSS possui um conjunto

Realizar uma busca por outros

completo de funções de

usuários com base em nomes
ou tags.

comunicação e de interação que

Organizar e publicar
eventos.

permitem aos usuários armazenar e
publicar informação em formatos de
áudio, vídeo, texto, escrever aos
seus colegas, seguir a outros

Compartilhar e fazer
comentários sobre o conteúdo
multimídia.

Compartilhar e debater experiências
relevantes, ideias ou comentários
num mural público.

Promover a comunicação
entre os usuários.

usuários, e muitas funcionalidades
mais que podem levar a
colaboração da comunidade a um
nível supremo.

Intercambiar mensagens
privadas com outros usuários.

Geração de boletins
direcionados a segmentos
específicos.

▪

Criar página de Empresa/Institucional.
Criar Campanhas.

▪

Criar Página Fan.

▪

Concursos.

▪

Emoticons (like, etc.).

▪

Mural.

▪

Áudio. Biogs.

▪

Construir um perfil público/semi-público.

▪

Contato.

▪

Personalizar o “look and feel”.

▪

Dados e informação analítica.

▪

Eventos.

▪

Conteúdo destacado.

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Seguir ou Seguidores.
Geolocalização.
Integração con Twitter/Facebook/Instagram.
Idiomas.
Login.
Mensagens.
Etiquetas.
Texto.
Vídeo.
Votar.
Outros.

Rápida
Implementação.

Suporta grandes volumes de dados e
transações.

Adicionar fácilmente características
personalizadas.

Para melhorar a motivação e a
participação de membros da
organização.

www.cellbankgroup.com/cellbankrrss

