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SOMOS 
O DIA DE DOAR
O Dia de Doar é um movimento global de doação com impacto local.

Fundado pela organização nova-iorquina 92Y, com o nome de
#GivingTuesday, o Dia de Doar é realizado em mais de 190 países,
como um grande movimento para promover a doação e a
generosidade.

O movimento congrega o poder coletivo e inigualável de uma
combinação de parceiros para transformar o modo como as pessoas
pensam e falam sobre as doações. Por isso, inspira as pessoas a tomar
medidas coletivas para melhorar as suas comunidades e doar às
organizações da sociedade civil que representam as causas nas quais
acreditam de uma forma melhor e mais inteligente, ajudando a criar
um mundo melhor.

O Dia de Doar mostra como cada ato de generosidade conta,
adquirindo um significado ainda maior quando doamos juntos.

No Brasil o Dia de Doar é realizado pelo Movimento por uma Cultura
de Doação, uma coalização de organizações e indivíduos que
promovem o engajamento das pessoas com as causas e as
organizações da sociedade civil, por meio da doação como
instrumento para fortalecimento da democracia. E quem organiza e
lidera a mobilização é a ABCR - Associação Brasileira de Captadores
de Recursos.
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Estamos fornecendo este kit de ferramentas à nossa rede de parceiros
para ajudar - especialmente suas equipes internas de comunicação e
marketing - a planejar sua participação neste dia global de união e
determinando como você deseja se comunicar com seus stakeholders,
clientes, apoiadores e outros.

Dentro, você encontrará as principais mensagens, nossos planos
promocionais, idéias de mídia social e recursos para ajudá-lo a criar sua
própria campanha e materiais. Para materiais que você possa
compartilhar com indivíduos ou organizações sem fins lucrativos, visite
nossa pasta de ativos públicos em nosso site.

Estamos reunindo nossa rede global de líderes, parceiros, comunidades e
indivíduos generosos para explorar o poder de conexão do ser humano e
generosidade popular. Se você doa sua voz, bens, seu tempo ou seu
dinheiro, vamos nos reunir em nome de nossas comunidades e ajudar as
pessoas necessitadas.

De marcas globais a pequenas empresas, de organizações sem fins
lucrativos internacionais a redes de bairros, as pessoas se reúnem de
várias maneiras para mostrar a união dia 01 de dezembro em
comemoração ao Dia de Doar.

Ficamos felizes por você estar a bordo para ajudar a incentivar a
generosidade e mostrar sua liderança.

Sobre o kit 

COMEÇAMOS AQUI,
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COMO FALAR SOBRE O DIA DE DOAR
O Dia de Doar é uma oportunidade para pessoas do mundo inteiro se
mobilizarem juntas, em união, para usar seu poder individual de
generosidade e permanecerem conectadas transformando vidas.

As pessoas podem mostrar sua generosidade de várias maneiras durante
o Dia de Doar, como ajudando um vizinho, promovendo uma causa,
compartilhando um conhecimento - todo ato de generosidade conta.

Generosidade é o que reúne pessoas de todos os perfis, origens, crenças e
pontos de vista, no mundo todo. A generosidade dá a todas elas o poder
de fazer uma mudança positiva na vida das outras, e é um valor
fundamental a partir do qual qualquer pessoa pode agir.

O Dia de Doar apresenta oportunidades de retribuir para a comunidades e
para causas, de maneira segura e que permitam conexão social e
bondade.

Todos temos o que doar e, com as mídias sociais e a tecnologia, entregas
diretas, correios, e telefones, existem maneiras ilimitadas de usar sua
generosidade para apoiar outras pessoas.

Mais recursos para ajudá-lo a falar sobre sua participação como parceiro
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 #DIADEDOAR PLANEJAMENTO

Doadores individuais: alertas diários de generosidade, alcance social, mídia
parceira e canais pagos

Organizações sem fins lucrativos: divulgação diária em mídias sociais,
distribuição de parceiros, posts patrocinados; alertas e lembretes frequentes
por e-mail, treinamento semanal, oportunidades e distribuição de recursos

Mídia: alcance contínuo da mídia, pitching, entrevistas e relações públicas 
trabalhar com parceiros de mídia para desenvolver programação e promoção;
alcance do influenciador

Parceiros: chamadas individuais, atualizações de atividades, distribuição de
material da campanha

Ative sua rede:
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Passo 01: planejamento e preparação, divulgação de parceiros,
mensagens e ativos desenvolvimento

Passo 02: Lançamento - comunicado à imprensa, comunicado à
rede, divulgação geral e treinamento em rede. 

Passo 03: divulgação na mídia, kits de ferramentas online; convite
de participação para os públicos. 

Passo 04: Promoção contínua e divulgação na mídia,  foco na
conscientização, engajamento e colaboração.

Passo 05: promoção contínua e divulgação na mídia; foco na
preparação de campanhas e mobilização.

Passo 06: promoção contínua e divulgação na mídia; foco na
ativação de redes, destacando a campanha, planos e ativações de
parceiros.

Passo 07: pressionar mídia pela pré-cobertura e ativação redes.

Chegou o dia! - #DiadeDoar: dia de destaques com rede de líderes,
campanhas comunitárias, parceiros; cobertura do dia e
atualizações ao vivo com a mídia parceira; 
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 COMO PARTICIPAR

Crie um match com uma causa à qual você está afiliado.

Amplie o trabalho em sua comunidade ou área necessitadas.

Criar uma atividade de engajamento dos funcionários que
possa ser implementada remotamente para ajudar sua equipe
a se manter conectada enquanto retribui.

Compartilhe boas notícias. Tanto da sua organização quanto
de outras histórias que inspiram você. Confira as redes sociais
do Dia de Doar para exemplos. Apresente tudo de bom na sua
comunidade.

Agradeça ao seu público e clientes - hospede um
agradecimento virtual ou adicione-o a um pop-up virtual de
gratidão.

24 horas de gratidão - poste uma vez por hora sobre as coisas
que sua organização é grata

Peça ao seu público para se envolver virtualmente em uma
organização parceira.

Incentive outras pessoas a compartilhar bondade e serem
generosas durante esse período.

Obtenha mais ideias através do nosso e-mail
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 CHAMADAS DE AÇÃO PARA O SEU PÚBLICO

Save the date - adicione o Dia de Doar ao seu calendário e
junte-se a nós para criar uma onda de generosidade em todo
o mundo

Prepare-se - faça o download das ferramentas e treinamento
e decida como se engajar

Concentre-se em sua ativação de generosidade - que ideia
você implantará? Quão você vai reunir outros?

Saiba como fazemos parceria para aumentar a generosidade e
retribuir a causas importantes

Junte-se a nós para retribuir e mostrar que estamos juntos
nisso

Compartilhe como você está retribuindo postando nas mídias
sociais

Exemplo de mensagens
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 IDEIAS PARA MÍDIAS SOCIAIS

Atualize seus perfis e use hashtags em todas as plataformas
sociais

Anuncie que você e sua organização estão participando do 
Dia de Doar e crie uma contagem regressiva para 01 de
dezembro!

Use a hashtag #DiadeDoar - o buzz amplifica seu alcance
expandindo seu público-alvo normal + incentivando outras
pessoas a se envolverem com sua organização!

COMPARTILHE

Fale sobre doação e generosidade usando a hashtag #diadedoar

Compartilhe nossas postagens no Facebook -
facebook.com/diadedoar

Siga-nos no Twitter @diadedoar e use o #diadedoar #eudoei

Publique suas fotos e vídeos no Instagram: @diadedoar

Compartilhe nossos canais de mídia social em suas redes sociais
organizacionais e pessoais 

Juntos, podemos alcançar mais pessoas!
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 EXEMPLO DE MENSAGENS

Somos parceiros orgulhosos do Dia de Doar. Junte-se a nós em 30 de
novembro neste dia global de doação e união. [Compartilhe seus
planos]   

No Dia de Doar, estamos compartilhando maneiras que você pode
expressar generosidade diretamente de sua própria casa. (Insira idéias
para como as pessoas podem se envolver em sua missão ou ajudar a
mover a  sua causa, diretamente da casa deles)

Juntos, permanecemos. Estamos unidos à nossa comunidade global
pelo Dia de Doar. Vamos retribuir e mostrar nossa força: [URL]

Juntos, doamos. Saiba como sua generosidade faz a diferença no Dia de
Doar [URL]

Dia de Doar é uma oportunidade para pessoas do mundo todo
permanecerem juntas em união - vamos reunir (inserir causa).

[ORG] se orgulha de mostrar nosso apoio a [causa / organização sem
fins lucrativos] em 30/11 no Dia de Doar. Juntos, podemos fazer a
diferença.

Temos orgulho de apoiar pessoas do mundo todo na conscientização e
apoio a organizações sem fins lucrativos que estão ajudando
comunidades. Junte-se a nós para promover este Dia de Doar:
diadedoar.org.br.
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Usar este template Usar este template

Usar este template Usar este template

CANVA TEMPLATES
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CANVA TEMPLATES

Template para Twitter

Capa para Facebook
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Acesse a pasta completa com os materiais disponíveis para realizar o seu
Dia de Doar 2021. Sinta-se à vontade para utilizar logos e posts da maneira
que achar melhor para você e para sua organização. 

Ah, adoraríamos acompanhar sua mobilização. Não deixe de compartilhar
as hashtags #DiadeDoar e #eudoei :)

MAIS RECURSOS PARA USAR E COMPARTILHAR

Você ainda pode compartilhar com seus públicos esses kits para que eles
se engajem e criem as próprias mobilizações.
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