
#FallasBot
El teu assistent virtual en WhatsApp
per a saber què passa en Falles, on i quan.
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Què es #FallasBot?

#FallasBot és un assistent personal en
WhatsApp dissenyat per a mostrar els
esdeveniments que realitzen les Falles.

Enguany, el seu objectiu és facilitar la
integració sociocultural dels immigrants
i expats, a la Ciutat de València, ademés
del milió de turistes esperats, aprofitant
la gran festa  de les Falles.



Descobrir què es pot
fer, quan i on amb un

mapa geolocalizat.

En 8 idiomes, sense publicitat, usant gratis el teu WhatsApp

Recomanacions
d'esdeveniments

pròxims.

Actualiçacions en temps
real dels events fallers.

Què pot fer
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#FallasBot?
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Accedeix a visites
guiades en exclusiva

Enguany, s'ha cridat a totes les falles
proposant que facen una visita guiada
GRATUÏTA a la seua falla i
compartisquen LA SEUA HISTÒRIA.

Aquestes visites guiades permetran
conéixer millor quant costa una falla,
d'on venen o com la viuen els fallers.
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Escaneja aquest codi QR

Com accedir a 

Fes clic en aquest link wa.me Envia un missatge al número
+34 644 67 47 67 des del teu

Whatsapp

fallasbot.com/va/

Pots accedir a l'assistent virtual de diverses formes:

#FallasBot?

https://api.whatsapp.com/send?phone=34644674767&text=Hola%20Asistente!!!
https://api.whatsapp.com/send?phone=34644674767&text=Hola%20Asistente!!!
https://fallasbot.com/va/
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FallasBot és una solució per a acostar a la ciutadania,
expats i turistes a les falles.

Com a falla, pots enviar-nos les dades dels teus
esdeveniments per introduir-les en l’assistent, i enviar-nos
una data i hora de quan fareu una visita guiada oberta, per
a qui vulga saber més de vosaltres.

Pots fer-ho al correu: hola@fallasbot.com,
o a les nostres xarxes socials i pàgina web:
Instagram - Facebook - fallasbot.com/va/

Soc d’una falla,
com puc utilitzar
#FallasBot?

mailto:hola@fallasbot.com
https://www.instagram.com/fallasbot/
https://www.facebook.com/Fallasbot/
https://fallasbot.com/va/


FallasBot no és una organització en si mateixa que puga
acceptar voluntaris.

Els interessats poden participar sent voluntaris de la
Càtedra de Negoci Conversacional de la Universitat de
València, i associant-se a l’organització ciutadana ACICOM
(Ciutadania i Comunicació).

com a persona voluntària
de #FallasBot?

Vols col·laborar
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http://acicom.org/
https://cbcuv.com/es/inicio/


Jose Pérez
CEO

Burton Chao
CEO

El projecte ha sigut realitzat per l'empresa Hongkonesa Sanuker
utilitzant la plataforma conversacional valenciana WOZTELL i

WhatsApp com a canal per la seua facilitat d'ús.
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Sense el suport dels tots nostres Partners no hauria sigut
possible la realització del projecte de #FallasBot.
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Ens ajudes
a difondre,
millorar-ho,
i completar-ho?
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Contacte
Dra. Dariya Kanseitova,
coordinadora de voluntaris

hola@fallasbot.com
fallasbot.com/va/
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https://www.facebook.com/Fallasbot/
https://www.instagram.com/fallasbot/
mailto:hola@fallasbot.com
https://fallasbot.com/va/

