Prefeito,
Vereador ou
Deputado !
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Wagner Sorban e equipe. Criamos soluções de T.I-Tecnologia da
Informação para seu mandato ou sua próxima campanha eleitoral.

Raio-X
Produzimos uma análise sua
para você avaliar sua eleição:
Detalhados por município
Por região política
Formato planilha em Excell
e, em Mapas globais e de ruas.

Serviços de Mapas
É um trabalho Especíﬁco que permite
explorar seus trabalhos de forma
mapográﬁca e nortear novos rumos.
Escolha o tamanho e tipo :

Estadual;
Municipal;
Logística de equipes;
Comparativos;
Emendas;
Locais de votação
e lideranças;
Cadastros, ﬁliados
e o trabalho real;
* Produção em Lona, Isopor, Lousa e vídeo com recurso magnético. [ vários Tamanhos ]

(11)2068-6994
sempre com você !

WWW.SALADECAMPANHA.COM.BR

Navegador político - Eleições de 1996 a 2022.
Ferramenta instalada. Contém todas as eleições
na sua biblioteca. E, permite :

Saiba como o POVO VOTA
e busque resultados agora!

Imprimir mapa de votação de qualquer
candidato [ ELEITO OU NÃO ].
Organizados por Zona e Local de votação.
Comparar eleições entre candidatos
[Região de governo] x [Município]
[Zona Eleitoral] x [Local de Votação]
[Seção] --> e exportar a planilha.

navegador
político

Rever de forma simples quaisquer eleição:
[ Eleições ]

1996 - 2022

PRESIDENTE
GOVERNADOR
SENADOR
DEPUTADO FEDERAL
DEPUTADO ESTADUAL
PREFEITO
VEREADOR

MOSTRAR OS MENTIROSOS !

Simples de instalar. Fácil de utilizar. Suporte remoto. Contém Vídeo-aula. Atualizada até 30/09/2024

GOL - gabinete ON-LINE

Ferramenta que administra o gabinete.
Contém diversas rotinas para a equipe:

Tecnologia em Nuvem
Multi-Plataforma

PESSOAS

GRUPOS

DEMANDAS

CHEFIA

C a d a s t r o
e Atendimento.
[ Perfil de
seu eleitorado ].

Perfil do cadastro
Organizados:
[ G r u p o
Sub-grupo e
avaliação]

Registro do pedido
e seu status de andamento.
E, o resultado do trabalho.
[Certo/Errado].

Relatórios gerenciais
de avaliação
de desempenho:
[ E q u i p e
x Zona Eleitoral ]

Cadastro

Atendimento

Importação

Ofícios

Consistência Tele-marketing

Comunicação
Avaliação de
desempenho

Formas de acesso do sistema :
DeskTop

WEB-GOL

GOL-MÓVEL

Apple
GOOGLE

golmóvel - aplicativo de celular

PELO CELULAR

Tele-marketing político

Gabinete
On-line - Movél

Para você realizar

+

-

Dê um alô para seu eleitor.

Contatos e cadastros
Menos trabalhos

Contato ativo e presente!

(11)2068-6994
sempre com você !

WWW.SALADECAMPANHA.COM.BR

