KIT
DE
COMUNICAÇÃO
#MEUCOPOECO
Apresentando ao seu público a ação
dos copos reutilizáveis
Ao adotar a solução dos copos reutilizáveis
Meu Copo Eco você está contribuindo para um
evento mais limpo e para um planeta cada vez
mais sustentável.

Documento
Interativo

Caso esta seja a sua primeira experiência com os
nossos copos e a sua intenção for comunicar esta
ação de forma eficaz ao seu público, sugerimos
que siga as dicas deste material! :)

Clique em cima dos itens
que você deseja ler, baixar
ou apenas visualizar.

Divulgue no seu evento o
vídeo que explica o
Conceito Caução!

Vídeo Explicativo:

Conceito Caução

Assim, todo o seu público ficará informado
sobre a ação colaborativa do Meu Copo Eco!

redes sociais
#MEUCOPOECO
FACEBOOK
/meucopoeco

Logo
MEU COPO ECO

INSTAGRAM
@meucopoeco

Logo - Principal

Apresentando a parceria
com a Meu Copo Eco
Arte com conceito caução para colocar no
facebook, instagram. Adicione a sua logo e divulgue!

Logo - Secundário

Não esqueça de marcar a gente!

Quantos copos descartáveis
o seu evento está evitando ?
Uma pessoa consome em média
4 copos descartáveis por dia. Por
isso para calcular quantos copos
descartáveis seu eventos está evitando,
multiplicamos o número de copos
retornáveis disponibilizados no seu
eventos vezes 4.
Faça esse cálculo e surpreenda !

Por que usar Meu Copo Eco ?

Banners para impressão
Imprima os banners, eles ajudam a explicar de forma objetiva o funcionamento dos
copos e garantir que as pessoas saibam que o evento não utiliza descartáveis.

Explicando o
Conceito Caução
Banner A4 : imprima e
divulgue no evento

Evento Limpo
Banner A4 : imprima e
divulgue no evento

Explicando o
Conceito Caução
Banner A3 (grande):
imprima e divulgue
no evento

Dúvidas ou sugestões?
Fale com a gente :)
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