
GLOBAL DAYS OF SERVICE 2019

GUIA DE MATERIAIS
             DE MARKETING

Celebrando uma rede
de impacto



A Laureate convida você a promover o 
movimento Global Days of Service de 2018 
usando os materiais inclusos nesta pasta. Os 
materiais poderão ser usados livremente sem 
eliminar nenhum dos elementos.

O cartaz impresso apresenta campos para 
você adicionar o logotipo da sua instituição, 
as informações de contato e os detalhes da 
sua atividade. Para editar o pôster, abra-o 
usando o Adobe Illustrator (CS6 ou versão 
superior) e substitua o “texto de amostra” 
pelas informações relevantes. Depois, salve  
como PDF ou JPG pronto para impressão. 

Imprima o pôster e coloque várias cópias em 
diversos locais de tráfego intenso no campus. 
O pôster é projetado em um tamanho de 
impressão de 11 x 17 polegadas.

GUIA DE MATERIAIS 
DE MARKETING

PÔSTER IMPRESSO (VERTICAL)

GLOBAL DAYS OF SERVICE

Por favor, use este espaço para incluir 
detalhes de sua atividade.

Por favor, use este espaço para incluir um 
contato de sua instituição que poderá 

fornecer informações.

Por favor use este espaço para incluir o 
logotipo da sua instituição.



O cartaz impresso apresenta 
campos para você adicionar o 
logotipo da sua instituição, as 
informações de contato e os 
detalhes da sua atividade. Para 
editar o pôster, abra-o usando o 
Adobe Illustrator (CS6 ou versão 
superior) e substitua o “texto de 
amostra” pelas informações 
relevantes. Depois, salve  como 
PDF ou JPG pronto para 
impressão. 

Imprima o pôster e coloque várias 
cópias em diversos locais de 
tráfego intenso no campus. O 
pôster é projetado em um 
tamanho de impressão de 11 x 17 
polegadas.

GUIA DE MATERIAIS
DE MARKETING

PÔSTER IMPRESSO
(HORIZONTAL)
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Por favor, use este 
espaço para incluir 
detalhes de sua 
atividade.

Por favor, use este 
espaço para incluir 
um contato de sua 
instituição que 
poderá fornecer 
informações.

Por favor use este espaço para 
incluir o logotipo da sua instituição



POSTAGENS EM MÍDIA SOCIAL
GLOBAL DAYS OF SERVICE

Essas imagens promocionais foram 
desenhadas para ajudar a gerar 
conscientização sobre as atividades do 
Global Days of Service por meio de 
seus canais de mídia social. Cada 
imagem tem campos editáveis que 
devem ser preenchidos com 
informações relevantes da sua 
instituição.

Para editar as postagens, abra-as 
usando o Adobe Illustrator (CS6 ou 
versão superior) e substitua o "texto de  
amostra" pelas informações e pelo 
logotipo da sua instituição

Por favor use este espaço para 
incluir o logotipo da sua instituição

Por favor, use este 
espaço para incluir 
detalhes de sua 
atividade.



POSTAGENS EM MÍDIA SOCIAL: TEXTO SUGERIDO
GLOBAL DAYS OF SERVICE

POSTAGEM #1

TEXTO SUGERIDO

Elaboramos uma série de mensagens para você colocar em cada postagem, que 
podem ser personalizadas para atender às necessidades de sua instituição.

Todos os anos, durante o mês de outubro, o Global Days of 
Service da Laureate proporciona uma oportunidade para  
estudantes, professores e colaboradores de instituições e 
escritórios de todo o mundo se unirem para demonstrar seu 
compromisso com suas comunidades locais.
#Laureate #HereForGood

POSTAGEM #2

TEXTO SUGERIDO

(Insira o nome da instituição), prepare-se para mostrar aos seus 
amigos e familiares nosso espírito. Fique ligado para mais
informações. #Laureate #HereForGood
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POSTAGEM #3

TEXTO SUGERIDO

O dia finalmente chegou! Junte-se a nós (inserir data) em 
(inserir local) para um dia de diversão e colaboração. (Inserir 
qualquer outra informação específica relacionada ao evento).
#Laureate #HereForGood

POSTAGEM #4

TEXTO SUGERIDO

Obrigado (insira o nome da instituição) por fazer parte desse dia 
incrível. Seu grande empenho e dedicação contribuíram muito 
para tornar a nossa comunidade um lugar melhor.
#Laureate #HereForGood

POSTAGENS EM MÍDIA SOCIAL: TEXTO SUGERIDO
Elaboramos uma série de mensagens para você colocar em cada postagem, que 
podem ser personalizadas para atender às necessidades de sua instituição.



GLOBAL DAYS OF SERVICE

POSTAGEM #5

TEXTO SUGERIDO

Parabéns a todos os participantes do Global Days of Service 
2019! Nós esperamos vê-los no próximo ano.
#Laureate #HereForGood

ASSISTÊNCIA
Para quaisquer comentários ou 
perguntas, por favor, escreva para
hereforgood@laureate.net

POSTAGENS EM MÍDIA SOCIAL: TEXTO SUGERIDO
Elaboramos uma série de mensagens para você colocar em cada postagem, que 
podem ser personalizadas para atender às necessidades de sua instituição.




