MÍDIAS SOCIAIS: COMO COMEÇAR
Crie um evento no Facebook. Depois que planejar sua atividade de realidade virtual, crie um evento no
Facebook e inclua o respectivo link em todos os seus posts de mídias sociais.
Encurte seu URL. Não esqueça de encurtar o link do seu evento no Facebook para que seja mais fácil de
compartilhar. Para tanto, acesso o site bitly.com ou tinyurl.com.
Adicione fotos e vídeos. Incluir fotos e vídeos em seus posts de mídias sociais aumenta a probabilidade
de serem lidos. Faça uma busca por realidade virtual no Google imagens para encontrar imagens grátis,
ou compartilhe o vídeo na página de realidade virtual do Rotary para dar às pessoas uma ideia do que
esperar no seu evento.
EXEMPLOS DE POSTS PARA FACEBOOK
Adapte os posts abaixo com detalhes sobre o evento. Lembre-se de marcá-lo no Facebook.







Estamos usando vídeos de realidade virtual para mostrar o impacto positivo que o Rotary está
causando no mundo. Venha viver esta experiência incrível em [DETALHES DO EVENTO].
Você já quis saber o que o Rotary faz? Então, não perca esta oportunidade de descobrir a
resposta a esta e outras perguntas. Por meio de realidade virtual, você verá como o Rotary está
fazendo a diferença no mundo e transformando vidas em sua cidade. Junte-se a nós em
[DETALHES DO EVENTO].
Nossas reuniões agora terão uma nova realidade: a realidade virtual! Venha vivenciar esta
experiência incrível conosco: [DETALHES DO EVENTO].
Em vez de explicar o que o Rotary é e faz, queremos mostrar usando a realidade virtual! Você é
nosso convidado para esta jornada emocionante em [CIDADE]. [DETALHES DO EVENTO].
Venha ver como o Rotary está usando a realidade virtual para inspirar e criar conexões no
mundo. [DETALHES DO EVENTO].

EXEMPLO DE POSTS PARA TWITTER
Use as hashtags no Twitter para que os posts do seu clube alcancem um público mais amplo. Lembre-se
de incluir @Rotary para que pessoas procurando posts do Rotary também encontrem os seus!







Estamos usando a #realidadevirtual para mostrar o impacto que o @Rotary está causando no
mundo. Junte-se a nós em [DETALHES DO EVENTO/ URL]. #RotaryVR
Esta é sua chance de descobrir o que o @Rotary faz. Usando #realidadevirtual, mostraremos
como o Rotary está fazendo a diferença no mundo e em sua cidade. Junte-se a nós em
[DETALHES DO EVENTO/ URL]. #RotaryVR
As reuniões do nosso @Rotary Club têm uma nova realidade: a #realidadevirtual! Venha
vivenciar esta experiência conosco! [DETALHES DO EVENTO/ URL]. #RotaryVR
Em vez de explicar o que o @Rotary é e faz, queremos mostrar usando #realidadevirtual! Venha
participar desta jornada emocionante. [DETALHES DO EVENTO/ URL]. #RotaryVR
Venha ver como o @Rotary está usando a #realidadevirtual para inspirar e criar conexões no
mundo. [DETALHES DO EVENTO/ URL]. #RotaryVR

