
Dia D da Diálise – online:
27/08/2020 – guarde esta data

O Dia D da Diálise está chegando – 27/08/2020 – e, em razão da
pandemia, a Campanha deste ano será totalmente online. A
participação ativa de todos nas redes sociais é fundamental para
mobilizar a sociedade e, especialmente, os governantes.

“Vidas importam, a diálise não pode parar” é o slogan da
campanha, que pretende alertar a população sobre a importância
de investimento no tratamento da diálise para garantir a
qualidade de vida de milhares de pacientes renais.

A ABCDT está enviando anexo o modelo das peças (posts e e-mail
marketing) do evento online para que as clínicas possam divulgar
em seus perfis nas redes sociais. Adicionalmente, estão sendo
enviadas peças para impressão, caso a clínica tenha interesse.

É muito importante a união de todos para o sucesso desta
campanha online. Essa é uma grande oportunidade para divulgar
a nossa causa, com força e abrangência nacional, por meio do
Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram.

- Todas as clínicas devem marcar o Instagram @vidasimportam
e o Facebook Vidas Importam e incluir a hashtag
#adialisenaopodeparar em suas postagens.

- Caso queira fazer a divulgação interna utilizando materiais
impressos (banners, cartazes ou camisetas), a produção do
material ficará sob a responsabilidade da própria clínica;

- Buscar apoio das autoridades e entidades locais, pedindo que
divulguem os posts da campanha em suas redes sociais;



- Como novidade, as clínicas são convidadas a gravar vídeos
curtos em apoio à Campanha “Vidas importam. A diálise não
pode parar” e postar em suas redes sociais, assim como
enviar para a ABCDT.

- Semanalmente, serão enviados posts para divulgação no
Facebook e Instagram para aumentar o alcance da Campanha,
compartilhem as postagens das redes sociais utilizando a
hashtag #adialisenaopodeparar.

- Aqueles que quiserem, podem atualizar fotos de capa e perfil
do Facebook e nos stories do Instagram, marcando sempre o
@vidasimportam. A criatividade de todos será o diferencial!

- Para colaborar com a Campanha, cada clínica poderá viabilizar
contatos com personalidades locais de diversos segmentos,
como: cantores, artistas, atletas e personalidades (digital
influencer, com grande número de seguidores).

- Quando necessário, serão encaminhados os arquivos abertos
para que cada clínica possa fazer as adaptações pertinentes.

A ABCDT conta com o engajamento de todos para o sucesso da
Campanha. Participem! “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”.

Contatos (61) 99941-4355 
e-mail: abcdt@abcdt.org.br | ass.imprensa@abcdt.org.br 
www.vidasimportam.com.br 
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