Playbook #1

Qual o
papel do

CRIA
TIVIS
TA ?
2020

Construir um mundo baseado
na criatividade é uma tarefa
para muitas mãos.

Como Criativistas,
nosso papel é:
Reconhecer o valor de um grupo
diverso e de experiências que,
quando somadas, criam um
sentimento de possibilidades que
não se podem limitar.
Gerar um sentimento atrelado à
criatividade. Uma atmosfera que se
reinventa mediante as necessidades
de cada um e torna possível a
validação de sonhos.
Convocar a todos para que, por
meio do criar, o que nos cerca possa
se transformar em um novo mar de
possibilidades e execuções.

2020

Somos protagonistas
da transição para um
mundo novo.

Nossa meta é
impactar positivamente
10 milhões de pessoas
até o dia 22 de abril.

2020

#sejacriativista em 6 passos
1º passo
Fique em casa, diga a
quem está em isolamento
com você que és um
criativista. Convide-os a
fazer parte.

2º passo

Mapeie todas as pessoas que
conhece e que são criativistas
em potencial.

Vizinhos

Comunidade

Amigos
Família

Grupos
Virtuais
Crushs

2020

Colegas de
Trabalho

#sejacriativista em 6 passos
Mapeie sua rede e seguidores
nas mídias sociais.

3º passo

Telegram

Whatsapp

LinkedIn

Twitter

Email
Youtube

Instagram

Con ra nosso calendário de
ações e baixe para compartilhar.

4º passo
março-abril
march-april

De/from

Cronograma 31

Novo

New schedule março

march

Até/to
2020

Veja as próximas ações
Keep up for next actions

o ﬁm do
isolamento
the end of
isolation

# Brincar

para
cuidar

Lives

# Criar

Famílias se nutrindo de
atividades saudáveis e
lúdicas, participando
do Desa o da Camiseta

para
curar

De/from

Festival

CRIA
TIVIS
TAS

Grandes inspiradores
transmitindo entusiasmo
e alegria para curar
dia após dia

31
março
march
Até/to

20
abril
april
Todo dia
Everyday

20:00
8 PM

2020

todos os materiais estarão
disponíveis diariamente no
Chat do WCD e no site
www.worldcreativityday.com
para download

Baixe, reposte,
compartilhe

#sejacriativista em 6 passos
5º passo
Faça suas postagens marcando
as hashtags e acompanhe o
conteúdo dos outros criativistas.

#criativistas
#brincarparacuidar
#criarparacurar

@worldcreativityday
Marque sempre
a conta
@worldcreativityday
para nossa equipe
repostar nos per s
o ciais.

2020

#sejacriativista em 6 passos
6º passo
Participe das Lives do per l o cial do
@worldcrativityday. Interaja, encaminhe
para os amigos e faça lotar todas as
nossas transmissões.
Festival

CRIA
TIVIS
TAS

01

O lançamento das
lives será 31/03 com
Wellington Nogueira,
fundador do Doutores
da Alegria.

2020

Até/to

De/from

abril
april

20

abril
april

Onde posso divulgar as ações?
Site o cial
www.worldcreativityday.org
www.worldcreativityday.com
Redes Sociais
instagram.com/worldcreativityday
facebook.com/worldcreativityday
linkedin.com/worldcreativityday
twitter.com/worldcreativityday
youtube.com/worldcreativityday
Grupos
evento o cial no Facebook
facebook.com/events/492312148365598/
Página no LinkedIn
linkedin.com/groups/4684152/
Não esqueça de usar também:
Sua página/per l pessoal ou pro ssional em
todas as redes sociais;
O canal de notícias da sua cidade no portal
World Creativity Day;
Postar em grupos no Facebook, WhatsApp,
Telegram e LinkedIn;
Newsletter e e-mail para o seu mailing;
Vídeos e podcasts nos canais pessoais e
pro ssionais (YouTube, Vimeo, Spotify, etc)

Todos juntos pelo direito de (re)criar.

Cada criativista pode alcançar centenas
de pessoas. Vamos mudar o jogo! Juntos
vamos curar, impactando a vida de...

criativista

10 milhões
de pessoas!

CRIA
TIVIS
TAS

2020
siga acompanhando nossas
redes, chats, booking e lives.

@worldcreativityday
worldcreativityday.com

