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Què és l’Escolta Activa?

• Analitzar la imatge de l’alcalde i el seu equip.
• Controlar crisis
• Medir campanyes
• Convertir textes en mètriques (sentiment, influencia, ubicació, 

idioma, ..)
• Escoltar els canals externs
• Identificar influenciadors por sector/tema
• Crear contingut a partir de la conversa
• Tenir una atenció al ciutadà moderna
• Fer estudis d’opinió en temps real i econòmics
• Veure el pes de diferents temàtiques en la opinió pública.

En definitiva: escoltar al ciutadà en els seus canals de comunicació habituals



Com es fa?



Gràcies a eines com els Word clouds es poden descrobrir noves temàtiques a seguir.

Com descobrir les temàtiques?



Un cop configurades les 
temàtiques, amb l’aplicació
del sentiment es poden treure
rànkings com aquest.

0 = molt negatiu
10 = molt positiu

Temàtiques + Sentiment = Percepció



Aquest exemple d’inversió d’un
ajuntament varia molt poc d’un any a 
l’altre per molts canvis electorals, 
socials, econòmics, migratoris o 
censals que pateixi un municipi.

Com podem identificar aquests canvis
i detectar el què li preocupa al 
ciutadà avui per tal d’invertir en allò
que realment cal en un mon que 
canvia molt ràpid?

Com inverteix un ajuntament?



Doncs escoltant igual de ràpid!

Com inverteix un ajuntament?



Però temps real, geolocalitzat, amb el nom de l’autor públic,.. no pot considerar-se vigilancia? 
Sí, però les males pràctiques no poden evitar el què és inminent i és fer servir les tecnologies per fer el bé.  

Surveillance or Help?



I parlant d’inversions?

Un altre àmbit on tant les marques com els
ajuntaments ja estàn millorant el servei públic és
en l’atenció al client omnicanal i en la 
professionalització dels procesos d’atenció al 
client.



¿Qué és Websays?

Confíen en nosaltres:

Websays és un servei d’escolta activa amb eina
pròpia que opera al mercat internacional amb
especial focus en:

• Idiomes: català i espanyol.
• En l’acompanyament per part d’un equip

d’analistes experts que permet delegar la 
complexitat de la configuració i neteja.



Oferta per ajuntaments!
Gràcies al support de Localret, oferim conjuntament
amb Zinkdo la següent proposta advantatjosa pels
ajuntaments que s’hi vulguin afegir:

• Diagnòstic de xarxes socials

• Pla bàsic de comunicació a xarxes socials

• Guía d’estil i bones pràctiques

• Configuració i escolta activa en canals propis i
externs (fins a 5.000 mencions al mes)

• 4 hores de formació

• 20 hores de consultoria i suport

TOTAL ANNUAL 10.000€ - 30% = 7.000€

Exemple de calendari de publicacions
+



Truca’ns para una demo gratuita!

oscar.aguilar@websays.com

+34 936 673 543   

http://websays.com

