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Lançamento site FIBing nas redes sociais OOOOOOOOhhhhhhhhhhhhhhhh!!!! [2]
Site FIBing no ar: http://www.fibing.net/ [3]
Amanhã alinharemos o Festival de Ideias.
Nesse caso é importante fazermos o BOOOOOMMMMM nas redes sociais, com destaque numa
manifestação positiva no numero 03 da cocriação dentro do nosso site.
O exemplo do pessoal do projeto 767 foi um bom exemplo. Temos que orquestrar no nosso
BOOOOMMMMMMM social. Vamos pensando coletivamente! Pra essa semana!
Que tal um retorno dos risonhos até o dia 05/07/2012
____________________________________________________________________________________________

Decola 767 [4]
Evento público · De André Soares [5], Rafael Dutra [6] e outras 3 pessoas [7]
Criar um anúncio [8]

quarta, 13 de Junho de 2012

19:00
Nesta quarta-feira, 13, fale por que você
acredita no 767 e compartilhe a
páginasetemeiasete.com.br [9] em suas redes
sociais!
A nossa página www.setemeiasete.com.br
[10] saiu do forno! Com isso nosso 767 aquece
os motores e começa a taxiar a pista. Queria
pedir a ajuda de todos para fazê-lo decolar!
Que tal organizarmos um grande Buzz
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(barulho) nas redes sociais para para que este
nosso movimento por uma Brasília (quem
sabe um Brasil) mais criativa e inovadora
ganhe ainda mais força.
Basta que na próxima quarta cada um de nós
compartilhe a página do projeto em nossos
murais do facebook, twitter, orkut ( ou
qualquer outra rede que você curta)
respondendo por que você acredita no 767.
Peçam também para às pessoas ajudarem a
espalhar essa idéia!
Assim, tornaremos o nosso projeto ainda mais
conhecido, atraindo os olhares de
colaboradores, investidores e apoiadores.
#767EUACREDITO #767

Att
Rose
Prazo: Você tem que estar logado [11] para se inscrever em uma data.
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