•

Vine a viure la súperexperiència de donar
sang a la #MaratoDonantsCAT

•

La Marató de Donants de Sang de
Catalunya lacelebrem al gener, just després
de les festes de Nadal,en un moment en
què tradicionalment les reserves baixen.

•

Del 12 al 19 de gener, tots els punts de donació de
Catalunya et proposen que trïis com vols que sigui la teva
experiència donant sang

•

Pots reservar hora, I aprofitar per regalar l’experiència a
algú altre, com si d’un “smartbox” virtual es tractés.

•

A partir d’aquesta marató, tots els donants rebran un
missatge al seu mòbil un cop la seva sang estigui llesta
per salvar vides a qualsevol hospital de Catalunya

•

•

L’actriu Ivana Miño, presentadora del
programa Catalunya Experience, és qui
t’explica la superexperiència de donar
sang.
Al web s’hi accedeix des de
www.maratodonants.cat o bé des de
https://www.donarsang.gencat.cat/ca/
maratodonants/

•

Pots reservar cita, I després regalar
l’experiència a algú altre

•

O bé, si no pots donar sang, regalar
l’experiència a algú altre.

•

Cada experiència es mostra al web de
manera que sigui molt fàcil I àgil compartir
des d’aquí a les diferents xarxes socials.

•

És clau aconseguir tràfic al web, per
animar la gent a fer reserves i a compartir
i regalar l’experiència.

•

Capçaleres per a facebook, twitter.

•

Vídeo-spot 20” genèric de campanya

•

•

•

Vídeo Ivana Miño animant a apuntar-se a la
Marató

Vídeo sr.Callís, el donant amb més
experiència de Catalunya

•

Apunta’t a viure la superexperiència de
@donarsang a la #MaratoDonantsCAT. És
#MoltMésdelQueDones

•

Saps que @donarsang és una
súperexperiència? Tria com vols que sigui la
teva a maratodonants.cat! #MaratoDonantsCAT
#MoltMésdelQueDones

•

•

•

•

Tens un tuit de sobres? Doncs dedica’l a la
#MaratoDonantsCAT perquè tothom pugui viure
la superexperiència de @donarsang Perquè és
#MoltMésdelQueDones

•

Tu vens a @donarsang a canvi de res. Però reps
#MoltMésdelQueDones: bon rotllo, somriures, i
la incomparable sensació de salvar vides.
Apunta’t ja a la #MaratoDonantsCAT, I regala
aquesta superexperiència a qui vulguis

•

Una escapada, un moment de bon rotllo, un
gest solidari, una trobadaen grup…Tria com vols
que sigui la teva superexperiència de
@donarsang a la #MaratoDonantsCAT
#MoltMésdelQueDones

Vols fer un regal únic? Apunta’t a@donarsang a
la #MaratoDonantsCAT, del 12 al 19 de gener a
tot Catalunya, I fes que algú altre s’hi apunti
#MoltMésdelQueDones

•

Estimats Reis Mags, o Reines Màgiques!
Enguany demanem salut per a tothom. Que
molta gent pugui viure la superexperiència de
@donarsang a la #MaratoDonantsCAT
#MoltMésdelQueDones

Rebre un regal és màgic. Però fer-ne un que
salva vides és més màgic encara. Apunta’t ja a
la #MaratoDonantsCAT I regala la
superexperiència de @donarsang a algú altre
#MoltMésdelQueDones

•

Experimenta la sensació de salvar vides per
primera vegada a la #MaratoDonantsCAT. Serà
una experièncnia inoblidable ;)
#BateigdeDonació #MoltMésdelQueDones

Del 12 al 19 de gener convertirem l’experiència
de @donarsang en una superexperiència.
Reserva hora ja, I regala l’experiència a algú
altre #MoltMésdelQueDones

•

Tens 20 minuts per desconnectar, I per connectar 3 •
persones a la vida? Apunta’t a viure la
superexperiència de @donarsang a la
#MaratoDonantsCAT.

•

L’actriu @ivanajmino en sap molt d’experiències. I
en aquesta #MaratoDonantsCAT et proposa que
visquis la #superexperiència de @donarsang a la
#MaratoDonantsCAT. Apunta-t’hi ja I regala-la a qui
vulguis! #MoltMésdelQueDones

•

Saps que a partir de la #MaratoDonantsCAT
d’enguany, cada vegada que visquis la
superexperiència de @donarsang rebràs al teu
mòbil un missatge que t’informarà quan la teva
sang estigui llesta per salvar vides?
#MoltMésdelQuedones

•

Saps què passa amb la teva sang un cop la dones?
Mira quina #superexperiència

•

Qui té més experiència a Catalunya en donació de
sang? El sr.Callís enguany fa 100 anys. ÉS el
donant número 1, I també et vol animar a participar
a la #MaratoDonantsCAT #MoltMésdelQUedones

…..

