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É muito bom  
tê-lo connosco!
Levar a Thankyou a todo o mundo não 
é um trabalho para uma pessoa só, por 
isso obrigado por se juntar a nós.

Nós (inclui-nos a nós e a si) temos uma 
janela de oportunidade para lançarmos 
uma ideia que pode mudar o curso da 
história. E começa agora mesmo. 

NO SMALL PLAN
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Eis o [grande] plano:  
Para isto funcionar, precisamos  
de si e da sua 

para que a P&G e a Unilever  
digam sim a a dar a volta ao 
consumismo e aceitem mudar o 
mundo connosco.

VOZ
IMAGINAÇÃO
CRIATIVIDADE
TALENTO
INFLUÊNCIA
AMIGOS
CONTACTOS
VIZINHANÇA
PAÍS
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Se alinha neste desafio,  
aqui estão alguns dos passos que 
já estamos a implementar:

1. Vamos a isto:  
(Se está a ler isto, provavelmente já 
completou este passo!): Assistir ao 
vídeo, partilhar nas redes sociais e 
usar as etiquetas @proctergamble e 
@unilever, juntamente com a hashtag 
#thankyoutotheworld 

2. Subir a parada:  
Pedir a dois amigos para fazerem o 
mesmo 

3. Aquele passo mais alé:  
Dar asas à criatividade! Aqui estão 
algumas das nossas ideias:

Estamos a pedir às pessoas que partilhem:

EU  
ALINHO, 

E TU?
#THANKYOUTOTHEWORLD

Parece simples — estas 4 palavras e 
a hashtag podem parecer pequenas, 
mas podem mudar quase tudo. E sim, 
atrair a atenção de duas das maiores 
empresas do mundo é um grande 
desafio. Um post nas redes sociais é 
um bom começo, mas nós sabemos 
bem que é preciso que todos nós 
usemos todas ferramentas à nossa 
disposição para partilhar esta ideia 
com o mundo! 

Quando vozes suficientes fizerem 
tudo o que podem para amplificar 
estas palavras, então sim, seremos 
uma força imparável — uma voz para 
a mudança efetiva e dentro do nosso 
tempo de vida. 
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Formas de dizer:

EU ALINHO, E TU?

Lembre-se de fazer uma foto ou um vídeo e 
identificá-las com as etiquetas @proctergamble ou 
@unilever para que essas marcas também vejam! 

Siga tudo nas redes sociais: 
@thankyouaus 
 

Pintar a frase num mural. 

Imprimir o cartaz abaixo e erguê-lo em frente a um monumento  
icónico da sua cidade. 

Pedir ao seu amigo mais famoso que publique a frase. 

Colocar a frase na sua assinatura de e-mail, com um link para o 
nosso site.

Criar um jingle apelativo destinado à P&G e à Unilever.

Digitar a frase, tirar uma captura de ecrã e colocar como imagem 
de fundo na conta do Zoom. 

Se frequentar uma escola, gravar um vídeo com toda a turma a 
dizer a frase.

Colocar a frase numa faixa na varanda, para que os vizinhos a 
vejam.

Criar uma t-shirt e tirar algumas fotografias em locais divertidos 
com ela vestida. 

Inventar uma dança do TikTok que divulgue a causa.

Saltar de páraquedas para sensibilizar o público… Parece 
loucura, mas houve quem o tenha feito na nossa última 
campanha! 

Fazer passar a frase num avião a sobrevoar a sua cidade… Sim, 
também já aconteceu!

E estas são apenas possibilidades iniciais! Força aí, haja 
criatividade! Queremos ver o que é capaz de fazer!
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EU  
ALINHO, 

E TU?
#THANKYOUTOTHEWORLD


