Ajude o clube todo a colocar o serviço que faz na rede social.

Plano de ação dos Líderes
de Lions Clubes para o MyLion
Ficou mais fácil transformar o mundo com o MyLion, o aplicativo para celular gratuito que ajuda
os Leões a se conectarem em âmbito de clube e muito além. Lions Clubs International conta
com você, como líder de clube ou distrito, para começar a usar o aplicativo para celular MyLion e
inspirar os outros associados a fazer o mesmo.
Siga o Plano de ação descrito abaixo, utilizando os recursos fornecidos no nosso kit de ferramentas on-line.

1

Faça o download do MyLion em
MyLion.org.

Quando ele estiver no seu smartphone ou tablet,
você verá como o MyLion pode tornar a sua
função de dirigente mais fácil, desde se conectar
instantaneamente com todo o quadro associativo, a
compartilhar os sucessos que obtém com o mundo
inteiro.

2

Crie um perfil pessoal e faça o upload de
uma foto do clube.

É bem fácil! Tudo que você precisa é de uma foto e
uma curta biografia. 
Basta seguir as instruções do aplicativo ou do link a
esses posts com ajuda extra que estão no blog:

3

• O poder de um perfil
• Como posso editar o perfil do meu clube no
MyLion?

Verifique as informações para contato do
MyLCI.

Certifique-se de que os endereços de e-mail de todos
os associados, números de telefone e endereços
residenciais estejam atualizados.

4

Indique um encarregado para o MyLion.

Coloque alguém como responsável por se certificar
de que todos os associados baixem e usem o MyLion.
Esta pessoa não precisa ter conhecimento técnico,
apenas conhecimento geral do MyLion e de como
baixá-lo em um smartphone ou tablet compatível.

5

Comece a dizer aos associados para
usarem o aplicativo.

Facilite ainda mais para eles, fornecendo o
número do associado de cada um, o qual é
necessário para se inscreverem como associados.
Também é possível se inscrever como visitante.

6

Convoque uma reunião extraordinária
sobre o MyLion.
Reúna todos os associados do clube para baixar
o MyLion juntos e percorrer todas as funções que
ele oferece. Para fazer o download, certifiquese de que o local de reunião tenha WiFi e lhe
permita se conectar à Internet. Reunimos tudo
o que você precisa no Kit de ferramentas dos
Líderes para o MyLion:
• Modelos de convite por e-mail e postagens para as
redes sociais
• PowerPoint com uma visão geral sobre o MyLion
• Materiais para treinamento no MyLion
• Guia para Início Imediato que você pode imprimir e
distribuir a cada associado do clube

Você também pode adicionar um incentivo
divertido para os associados que vierem à reunião,
baixarem o MyLion e se inscreverem nele.
Escolha dentre uma ampla seleção de itens promocionais,
como camisetas, carregadores de celular, paus de selfie e
suportes popsocket para celular.
FAÇA A SUA ENCOMENDA AGORA!

E, por último, se o seu clube se localiza nos EUA e Canadá, o pessoal do Suporte do MyLion talvez esteja disponível para participar
virtualmente da reunião sobre o MyLion para ajudar a guiá-los no processo de inscrição e responder a quaisquer perguntas que tiverem. Para
os preparativos, contate o Suporte do MyLion pelo e-mail mylion@lionsclubs.org ou ligue para 630-468-7000 durante a semana entre 8:00 e
18:00 do horário central de Chicago.
Em nome do MyLion, obrigado pelo apoio que você está dando ao aplicativo. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail ao Suporte do
MyLion pelo e-mail mylion@lionsclubs.org.
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