


SOBRE O 
APLICATIVO

INTERFACE 
MODERNA

O CityTem é um 
conjunto de funções 
e informações, que tem 
como objetivo facilitar, 
agilizar e melhorar a 
interação no ambiente 
urbano; 

Focamos na experiência
do usuário, aproximando-o 
do seu empreendimento; 

Menu principal, 
interação rápida,

com detalhe para 
previsão do clima 

da semana; 



ESPAÇO
VIRTUAL

NOTÍCIAS
LOCAIS

Área destinada aos 
estabelecimentos, divididos 
por nicho, subdividindo em 
categorias; 

O próprio cliente poderá 
atualizar as informações do 
negócio; 

Fique bem informado 
com a área de notícias, 
jornais, revistas, blogs, 
portais e páginas dos 
nossos parceiros; 

Por meio desse
botão interativo,
é possível fazer:

•Check-in 
•Favoritar

•Curtir
•Avaliar

Garantindo ao
seu cliente uma

maior intimidade
com seu ramo

de negócio;



MAPA 
GERAL
Ao navegar na área do 
mapa, é listado todos os 
etababelecimentos das 
empresas cadastradas;

legenda de acordo com a 
categoria do negócio;

Visite os pontos 
turísticos da 

cidade desejada,
garantindo um 

bom roteiro 
de viagem;

EVENTOS
LOCAIS
Espaço para 
conhecimento
dos eventos que 
acontecem na 
cidade de 
sua escolha; 

LISTA DE CIDADES

Clicando na barra
com o nome da 
cidade atual, é 

possível escolher
outra cidade;

seja para destino
e/ou infomações 

climáticas, eventos, 
promoções e tudo 

que desejar;



TELEFONES
ÚTEIS
Já passou por aquela 
situação de precisar de 
um auxílio em condições
desfavoráveis? Então, isso 
não é mais um problema;

lista com os telefones 
úteis de unidades de 
saúde, auxílio na rodovia,
proteção animal e outros;

Entre em contato com nossos representantes da cidade, 
pelo email contato@citytem.com,
nossa página na rede social facebook.com/AppCityTem
se preferir, pelo site www.citytem.com

Faça o cadastro do seu negócio e seja visto com mais rapidez 
pelo seu público-alvo, de forma simples e objetiva!

RB Software CNPJ 210728109341/0001-19

Observando alguns 
problemas gerais, como 
dificuldade de encontrar 
estabelecimentos, eventos 
e serviços de maneira ágil, 
e respectivos números 
de contato, criamos essa 
plataforma midiática, 
que tem por objetivo 
potencializar, agilizar e 
facilitar o envolvimento
em uma cidade;

beneficiando todos com 
uma NOVA ferramenta 
de interação entre pessoas 
e lugares;

Muito obrigado pela atenção,
Equipe RB Software

PLANO MENSAL

PLANO SEMESTRAL

PLANO ANUAL

R$ 49,90   Através do Pag Seguro

R$ 284,43 Através do Pag Seguro

R$ 538,92 Através do Pag Seguro

7%
OFF

10%
OFF




