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Можливість постійного прямого зв'язку виборця з кандидатом

Можливість мобілізувати тих, хто зазвичай не голосує

Спосіб отримувати оперативну інформацію з округу та виборчої дільниці 

Економія ресурсів за рахунок прозорості роботи



Проста у користуванні для 
проведення компанії будь якого 
масштабу 
Робота з даними в режимі реального 
часу  
Автоматизація роботи  
Захищені канали інформації 
Оптимізація роботи персоналу 
Збільшення безпеки оброблення 
інформації (різні рівні доступу) 
Платформа, яка об’єднує різні канали 
отримання інформації 

PeopleCity - це
CRM система для комплексного
проведення передвиборчої 
кампанії

Канал двосторонньої комунікації з 
виборцями 
Канал взаємодії з працівниками 
штабу/агітаторами/членами ТВК/ДВК/
спостерігачами 
Статистика 
Зручний документообіг 
Мапа округу 
Управління запасами 
Паралельний підрахунок голосів (ППГ)



Меседжи по категоріях (мешканці 
вулиці, громади, району, області, 
пенсіонери, студенти тощо) 
SMS, push повідомлення 
Статистика по повідомленнях 
Проведення опитувань 
Робота зі зверненнями від виборців 
Додатковий PR кандидата/його 
команди

Канал двосторонньої комунікації 
з виборцями

Канал взаємодії в агітаторами 
(працівниками штабу)/членами 
ТВК/ДВК, спостерігачами

Картка кожного учасника штабу 
Індивідуальний кабінет агітатора (з 
обмеженим доступом) 
Моніторинг роботи агітатора/члена 
ТВК/ДВК/спостерігача/мобільних груп 
Координація роботи агітатора або 
групи агітаторів 
Тривожна кнопка для виклику 
допомоги в разі небезпеки



Інструменти обробки даних, аналітика 
та статистика в зручних форматах 
Систематизація даних по території 
виборчого округа 
Систематизація данних по ЦА 
Внутрішній документообіг 
Внутрішня розсилка (email, sms, push 
повідомлення)

Статистика i зручний 
документообіг

Мапа округу (GIS) / Управління 
запасами

Мапа звернень мешканців 
Мапа звернень агітаторів/членів ДВК/
спостерігачів 
Поліграфічна продукція 
Фінансова звітність 
Управління транспортом



Можливість оперативного підрахунку 
голосів 
Швидка передача копій/фотографій 
протоколів з дільниць 
Відстеження процесу 
транспортування протоколів з 
дільниць до ТВК/їх прийому ТВК

Паралельний підрахунок голосів PeopleCity: як це працює

Зручний інтерфейс, що не потребує 
особливих навичок для користування 
Застосунок для IOS та Android 
Вхід з будь-якого пристрою 
(смартфон, планшет, комп’ютер) 
Різні рівні доступу для кожного 
учасника кампанії



Хмарне рішення з найвищим рівнем 
кібербезпеки 
Повний контроль системи з боку 
адміністратора виборчого штабу 
Постійна дворівнева підтримка 
Тренінг для членів штабу

PeopleCity: як це працює PeopleCity: переваги

Зручне користування, що збільшує 
ефективність роботи штабу на всіх 
його ланках 
Миттєва адаптація під потреби 
території 
Захищеність даних 
Доступ до системи з будь-яких 
гаджетів за умови наявності Інтернету 
Можливість роботи з виборцями й 
після закінчення виборчої кампанії 
Початок smart city
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Зверніться до нас за додатковою інформацією 
www.peoplecity.net

       Зв'яжіться з нами:
info@peoplecity.net 
098-3585391

mailto:info@peoplecity.net

