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Dica de Recrutamento: Chame a atenção das potenciais sócias com os 
Materiais de Publicidade Profissionais  

Construir um forte reconhecimento de marca em sua comunidade é a base para esforços de recrutamentos bem 

sucedidos. Seu clube Soroptimista deve ser bem conhecido pelo excelente serviço à comunidade que vocês 

fornecem para melhorar a vida de mulheres e meninas. Uma ótima maneira de espalhar a mensagem sobre os 

programas transformadores de seu clube e os benefícios da associação é distribuir materiais de divulgação para 

as empresas locais e exibi-los em eventos do clube ou durante reuniões da comunidade onde as potenciais 

sócias possam estar presentes.  

Enquanto todas nós temos acesso aos  logos Soroptimistas para baixar e usar em materiais caseiros imprimidos, 

nem todo clube tem uma designer gráfica em sua associação para garantir que cada folhetim e folheto tenha um 

aspecto elegante, profissional e atraente para potenciais sócias. Felizmente, temos designers profissionais e 

especialistas na sede da SIA, e seu clube pode acessar uma ampla variedade de materiais publicitários de alta 

qualidade que são simples de baixar, adicionar as informações do seu clube, e imprimir em sua comunidade. Seu 

clube tem utilizado algum dos recursos listados abaixo? 

 Anúncios/Folhetos 

Estes folhetos atraentes uma página incluem mensagens simples sobre o prazer de se voluntariar, e 

incluem um lugar para você incluir informações de contato do seu clube. Coloque-os em lanchonetes, 

centros comunitários e em universidades locais para chamar a atenção de potenciais sócias que 

estiverem em busca de uma oportunidade para servir. 

 Cartão de Recrutamento 

Estes cartões informativos – do tamanho de cartões de negócios – são perfeitos para eventos de 

networking, ou para distribuir nas noites de recrutamento do clube. O cartão destaca a nossa missão em 

um dos lados, e no outro inclui espaço para informações de contato do seu clube. Você pode imprimir 

estes cartões em casa usando os dois  modelos do Word, ou comprá-los através da website da SIA. 

 Folheto do Clube 

O folheto do clube fornece informações mais detalhadas sobre a Soroptimista, e sobra muito espaço 

para o seu clube escrever sobre seus grandes projetos que beneficiam mulheres e meninas. É um design 

elegante que inclui muitas informações em uma embalagem pequena. Compartilhe este folheto com as 

novatas interessadas que estão prontas para aprender mais sobre a organização!  

Melhorar a vida de mulheres e meninas 

 em comunidades locais e através  

do mundo. 

http://www.soroptimist.org/members/publicawareness/logos.html
http://www.soroptimist.org/members/all-aboard-the-membership/all-aboard-the-membership-portuguese.html#promotional-materials-p
http://www.soroptimist.org/members/membership/membershipdocs/all-aboard-the-membership/portuguese/superhero-writeable-p.pdf
http://www.soroptimist.org/members/membership/membershipdocs/all-aboard-the-membership/portuguese/findyourjoy-writeable-p.pdf
http://www.soroptimist.org/members/membership/membershipdocs/all-aboard-the-membership/portuguese/businesscardhandout-writable-p.pdf
http://www.soroptimist.org/members/membership/MembershipDocs/all-aboard-the-membership/portuguese/recruitment-business-cards-front-p.doc
http://www.soroptimist.org/members/membership/MembershipDocs/all-aboard-the-membership/portuguese/recruitment-business-cards-back-p.doc
http://www.soroptimist.org/rise/SIA/mp/MemberSHIP.aspx
http://www.soroptimist.org/members/membership/membershipdocs/newclubbldg/club-brochure-portuguese.pdf
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Usar todos os materiais acima durante os esforços de recrutamento do seu clube é uma maneira simples de 

conseguir a continuidade da divulgação da marca, design de alta qualidade, e transmitir a mensagem poderosa a 

respeito da missão Soroptimista para melhorar a vida de mulheres e meninas. Todos esses fatores irão auxiliar 

os esforços de recrutamento do seu clube chamando a atenção das potenciais sócias em sua comunidade. Agora 

você só precisa decidir quais dos materiais vai experimentar primeiro! 


