MATERIAIS PARA
MOBILIZAÇÃO
Powered by IAHB

banco de ideias
para Empresas

Como engajar sua empresa no #doasorocaba #diadedoar?
O #doasorocaba #diadedoar oferece uma oportunidade para as empresas se juntarem a uma campanha
global que promove a solidariedade entre as pessoas e a sustentabilidade das organizações da sociedade civil.
Uma democracia forte é composta de uma sociedade civil ativa e autônoma, e as doações individuais
são essenciais para esta conquista. Cada empresa verá o #doasorocaba #diadedoar diferentemente,
o que funciona para uma não necessariamente funcionará para outra.
Confira algumas sugestões interessantes:

1º Iguale as doações que seus funcionários fizerem (matching) a uma organização da sociedade civil;
2º Se a empresa já tem programa de matching, proponha um incremento na campanha para o
#doasorocaba #diadedoar;

3º Durante o #doasorocaba #diadedoar, doe parte do faturamento da sua empresa, ou de algum

produto, e divulgue isso na imprensa e para seus consumidores;

4º Estimule que seus funcionários façam alguma ação voluntária no #doasorocaba #diadedoar.
5º Organize um almoço da diretoria da empresa com líderes das organizações sociais da comunidade,

para conversar sobre como a empresa pode ajudá-los a se preparar para desafios e oportunidades
futuras.

6º Peça a um funcionário para contar uma história sobre o que a doação da empresa para a

comunidade significa para eles, compartilhe essa história pela intranet ou boletim da empresa;

7º Encoraje os funcionários a usar a hashtag #doasorocaba #diadedoar, informe-os sobre a campanha
e deixe-os agir por conta própria, promovendo sua empresa;

8º Anuncie um compromisso ambicioso com o #doasorocaba #diadedoar. Se você tem uma ideia genial

em mente para a campanha, espere e anuncie-a no dia;

9º Trabalhe com as ONGs com quem já têm parceria para desenvolver um plano de celebração
conjunta do #doasorocaba #diadedoar;

10º Pergunte aos seus consumidores através das mídias sociais como eles estão planejando e
promovendo o #doasorocaba #diadedoar.

11º Pergunte como eles querem que a empresa se engaje com a comunidade;
O #doasorocaba #diadedoar é de todos, e conta com o apoio de todos.
De iniciativa em iniciativa, de ato em ato, de gesto em gesto, este dia 3 de dezembro pode fazer a
diferença para a vida de muitas pessoas por intermédio da doação de recursos às ONGs, Associações
e Instituições especializadas.

Atencao:

Seja sustentável. Antes de produzir qualquer material impresso, calcule a quantidade para que tudo seja
utilizado antes e durante o #doasorocaba #diadedoar 2019.
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