
O novo App de Comunicação e Reconhecimentos



GOsocial agora se chama GOconnect



UMA EXPERIÊNCIA TOTALMENTE NOVA

Cria a cultura digital da
sua empresa.

Reconhece
as ações que intensificam a 

cultura e os valores.

Compartilha
as novidades com toda a 

organização.

Conecta
todos os colaboradores, 
onde quer que estejam.



Registre-se directo do app

Clique em
“Registrar”

Digite seu
E-mail

E receba seu
Código de verificação



Perfil Comemorações
& Diretório

Feed de
notícias Acesso a Espaços

Home

Criar Publicação/
Reconhecimento

Notificações

Início



Espaços e Conteúdos

}

}

Artículos

Galerías

Publicações
do espaço

Acesse 
qualquer 

espaço pela 
Home



Tire fotos e
grave vídeos
pelo App

Post com fotos & vídeos

Assista vídeos 
direto do feedNo que está pensando?



Fotos

} Informações 
pessoais

Mudar foto
de perfil

Cargo / 
Função

Editar conta

Perfil do Usuário

Ir ao Perfil 
do Usuário

Para você



Social Recognition
Crie e visualize os Reconhecimentos Sociais diretamente da Home.

Crie 
reconhecimentos 
pela Home

Visualização



Crie e visualize Reconhecimentos

Escolha quem
quer reconhecer

Escolha
um motivo

Escreva
o reconhecimento



Post com múltiplas fotos
Será possível criar uma publicação com várias fotos e vídeos.

Slider para ver todo o 
conteúdo do post.

Promessa é dívida! Foto do nosso happy hour em 
equipe para comemorar o sucesso da última cam-
panha que lançamos no Q2 #GOteam

em
Faz uma hora

10 Likes ´

Em
breve!



Recognition com imagens
Em breve será possível criar reconhecimentos com

fotos para personalizar ainda mais suas mensagens.

Escolha uma foto da 
Galeria ou tire uma no 
momento.

Em
breve!

¡Adicione
fotos no

reconhecimento!

PRONTOGaleria

Quando te dá conta que, depois de 5 anos vivendo no 
México, ainda não tinha uma foto na praça principal. 
Obrigado #TeamMéxico por registrar esse momento e 
@Carlos Fernandes pela foto e o famoso chá gelado!!!!

RECONHECER



Disponível para iOS & Android

Solicite demo

https://www.gointegro.com/pt/vendas/

