FEM GRAN LA CAMPANYA!
COM ENS PODEU AJUDAR?

 PENJANT LA CARTELLERIA DE LA CAMPANYA
Ajudeu-nos a distribuir la cartelleria de la campanya a la vostra empresa, barri,
localitat, etc. Al següent link trobareu el cartell llest per imprimir a la mida que
necessiteu.
Descarregar cartelleria: https://goo.gl/JA3UXX

 COMPARTINT A LES XARXES SOCIALS
Compartiu el material de la campanya (espot, publicacions, premsa, infografies,
cartelleria, etc) a les vostres xarxes socials.
Recordeu etiquetar sempre les pàgines de la campanya:
Twitter: @volemacollir
Instagram: @volemacollir
Facebook: facebook.com/volemacollir

 LLEGINT EL MANIFEST
Podeu proposar als professors, o als actes que
feu, la lectura abans de la classe.
I si sou una sala de concerts, proposeu als músics
llegir-lo durant o al finalitzar el concert.
* Trobareu el manifest al al final d’aquest dossier.

 UTILITZANT EL LOGOTIP DE LA CAMPANYA
Afegiu el logotip de la campanya a la cartelleria de les
vostres activitats i accions.
Descarregar logotip: www.goo.gl/4mtnvZ

 ORGANITZANT ACTIVITATS
Us animem a realitzar activitats vinculades a
temes de migració i refugi en el marc de la
campanya.
Informeu-nos de les activitats que feu per tal de
poder-ne fer difusió a través dels nostres canals i
incloure-les a l’agenda oficial de la campanya.
Si encara no teniu activitats programades us
podem fer arribar algunes idees.

 COMPARTINT EL MANIFEST AMB LA VOSTRA LLISTA DE
CORREU
En cas de disposar de base de dades, podeu fer
l'enviament d’una newsletter per ajudar-nos a
aconseguir el màxim número de signatures.
Només cal que informeu de la campanya i que
demaneu l’adhesió al manifest amb un link que
redirigeixi a la nostra pàgina web.

Veure exemple de newsletter: http://www.goo.gl/aZLZu2

Per aconseguir el link que redirigirà a la plana del manifest:
1. A la taula inferior, trieu si voleu que la vostra newsletter redirigeixi a la pàgina web de
la campanya en català o en castellà
2. Copieu el link "URL preparada per si feu una campanya de newsletter” de la taula
inferior
3. Cal que canvieu el text NomInstitucio pel nom de la vostra empresa. Hem posat 3
exemples en vermell.
4. Enganxeu aquesta URL com a enllaç a la zona del mail on més us interessi - si agafeu
l’exemple que us hem donat, haureu d’enganxar-lo al damunt les paraules “us animem
a signar-lo"
En cas de tenir cap dubte, podeu escriure a marketing@casanostracasavostra.cat

Tipus d’enllaç

URL preparada per si feu una campanya de newsletter - cal modificar-la amb el nom de la vostra empresa

Enllaç en
català

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=NomInstitucio&utm_campaign=institucions&utm_medium=email

Enllaç en
castellà

http://www.casanostracasavostra.cat/es/firma-elmanifiesto?utm_source=NomInstitucio&utm_campaign=institucions&utm_medium=email

Exemples

URL com la de sobre, però ja modificada amb el nom de l’empresa

Mercat de les
flors (català)

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=MercatDeLesFlors&utm_campaign=institucions&utm_medium=email

Stop Mare
Mortum
(castellà)

http://www.casanostracasavostra.cat/es/firma-elmanifiesto?utm_source=StopMareMortum&utm_campaign=institucions&utm_medium=email

Universitat
Ramón
Llull (català)

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=UniversitatRamonLlull&utm_campaign=institucions&utm_medium=em
ail

Diari Ara
(català)

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=DiariAra&utm_campaign=institucions&utm_medium=email

 POSANT UN BANNER AL VOSTRE WEB
En cas de tenir una pàgina web, poseu un banner de la
campanya que redirigeixi al nostre web.
Adjuntem una carpeta amb diferents mides de
banners. Si preferiu una mida concreta, l'adaptem a la
mida que necessiteu.
Descarregar banners: http://www.goo.gl/iyCa9S

Com puc inserir el banner a la meva web?
1. Descarregueu-vos els banners i trieu la mida que us vagi millor per la vostra web
2. A la taula inferior, trieu si voleu que el banner redirigeixi a la pàgina de la campanya
en català o en castellà.
3. Copieu el link de la taula "URL preparada per modificar si pengeu un banner a la
vostra web"
4. Cal que canvieu el text NomInstitucio pel nom de la vostra empresa. Hem posat 3
exemples en vermell.
5. Publiqueu el banner a la vostra web (o demaneu-ho a algun informàtic) juntament
amb el link modificat.
En cas de tenir cap dubte, podeu escriure a marketing@casanostracasavostra.cat
Tipus
d’enllaç

URL preparada per si publiqueu un banner - cal modificar-la amb el nom de la vostra empresa

Enllaç en www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=NomInstitucio&utm_campaign=institucions&utm_medium=ban
català
ner
Enllaç en http://www.casanostracasavostra.cat/es/firma-elcastellà
manifiesto?utm_source=NomInstitucio&utm_campaign=institucions&utm_medium=banner
Exemple
s

URL com la de sobre, però ja modificada amb el nom de l’empresa

Mercat
de les
flors
(català)

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=MercatDeLesFlors&utm_campaign=institucions&utm_medium
=banner

Mercat
http://www.casanostracasavostra.cat/es/firma-elmanifiesto?utm_source=MercatDeLesFlors&utm_campaign=institucions&utm_medium=banner
de les
flors
(castellà)
Oxfam
(català)

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=Oxfam&utm_campaign=institucions&utm_medium=banner

Diari Ara
(català)

www.casanostracasavostra.com/signaelmanifest?utm_source=DiariAra&utm_campaign=institucions&utm_medium=banner

DESCARREGUEU-VOS EL MATERIAL DE LA CAMPANYA


Logotip de la campanya en diversos formats: www.goo.gl/4mtnvZ



Dossier actualitzat de la campanya: http://www.goo.gl/idzQqc



Banners: http://www.goo.gl/iyCa9S



Cartelleria de la campanya: http://www.goo.gl/FlqFFp

CONTACTE I PREGUNTES
Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de
educacio@casanostracasavostra.cat o de la persona que us ha fet arribar aquest correu.

