
Como comunicar o teu evento Fair Saturday

Recursos que podes utilizar

Logos Posters e desenhos Nota de imprensa

Poderás descarregar
os logos do Fair
Saturday para inclui-
los onde queiras!

Encontrarás todos os recursos
que necessitas para
promocionar o teu evento
(vídeos, cartazes e muito
mais). Também poderás
desenhar tu própio o cartaz
coa os templates que te
proporcionaremos.

Utilíza uma nota de
imprensa para
publicitar o evento e
partilha a tus história

Redes sociais

Manifesto

Este texto será lido
em todos os eventos
Fair Saturday de todo
o mundo. Juntas-te?

Cria um evento na tua página de Facebook
com todos os detalhes necessários: data,
hora, local, descrição e link para aceder à
venda de entradas (caso existiam).
Não te esqueças de adicionar o link à página
do teu evento na web de eventos do Fair
Saturday para que todos saibam que fazes
parte do programa de eventos oficial do Fair
Saturday.
Adiciona e menciona (etiqueta @) o projeto
social eleito que irás apoiar com o(s) teu(s)
evento(s) para dar a conhecer tanto a
actividade cultural como a causa social.
Adiciona o @FairSaturday[sede oficial] como
colaborador do evento para que possas
aparecer na página oficial de Facebook do
Fair Saturday [sede oficial] e possamos
promocionar o teu evento.

Cria um post na tua página de Instagram
com o nosso cartaz individual personalizável,
incluindo todos os detalhes tanto do evento
(data, hora, descrição e link para aceder à
venda de entradas se as tiveres) como da tua
organização.
Não te esqueças de adicionar a página do
teu evento da web de eventos de Fair
Saturday para que o público saiba que fazes
parte do programa de eventos oficial de Fair
Saturday.
Menciona o @fairsaturdayfestival e o projeto
social que apoiarás no teu post para que
possamos encontrá-lo e repostá-lo. 
Não te esqueças de utilizar #fairsaturday
#fairsaturday[sede oficial] em todos os teus
posts pré e durante o dia do evento. Vamos
encher as redes sociais de arte e cultura!

Não te esqueças de adicionar corretamente
as tuas redes sociais quando te registas na
web de eventos do Fair Saturday para que
possamos aceder facilmente.
Recorda-te de partilhar o link à página do teu
evento da web de eventos do Fair Saturday
em todos os lugares que queiras. Nós
também os vamos partilhar, conectando
todos os eventos que se celebram em todo o
mundo.
Uma vez finalizado o Fair Saturday,
queremos que nos contes como foi o evento,
quantos artistas participaram, o número
estimado de audiência e o impacto social
gerado. Vamos enviar-te um formulário para
que possas completar com toda esta
informação.

1.

2.

3.

Lembretes


