Jak pomóc swojemu
miastu wygrać?
Poznaj 8 porad, które zwiększą szanse
Twojego miasta na sukces w plebiscycie.
Promuj akcję wśród znajomych
i zachęcaj do codziennego głosowania.

Zachęcaj swoich znajomych
i sąsiadów do robienia miejskich
zdjęć i zgłaszania ich w kategorii
„Moje miasto” — im więcej
pięknych zdjęć w „galerii
społecznościowej”, tym więcej
powodów do głosowania.
Ty też zgłoś swoje zdjęcie
do konkursu i udostępnij je
profilu
na swoim profilu.

Regularnie zachęcaj
swoich znajomych
do codziennego głosowania
i informuj o konkursie.
Każdy może oddać 1 głos dziennie;
im wcześniej zaczniecie głosować,
tym bardziej wzrasta szansa na
.wygraną.
Ustaw w telefonie alert,
żebyś nie zapomniał
oddać głosu.

Poinformuj o konkursie
nauczycieli ze szkoły
lub przedszkola Twojego dziecka
czy inne instytucje, z którymi
masz kontakt.
Napisz do nich przez e-dziennik,
media społecznościowe
lub e-mail.
Włączaj innych do promowania
Waszego miasta i zachęcania
do głosowania.

Udostępnij informację
o plebistycie i link
do głosowania na swoim profilu.
Udostępniaj nasze posty i link
do galerii zdjęć Twojego pięknie
rozświetlonego miasta.
Im więcej udostępnień,
tym więcej osób może
zagłosować na Twoje miasto.

Zachęć społeczności,
z którymi masz kontakt,
do zaangażowania się w akcję.
Klub sportowy Twój lub dziecka,
organizator zajęć pozaszkolnych,
parafia – możesz dotrzeć
do rodziców czy znajomych
i zachęcać ich do głosowania
na Wasze miasto.

Wykorzystaj znajomości
z lokalnymi „znanymi
i lubianymi", np. drużyną
sportową lub artystami.
Oni też mogą udostępniać
informację o charytatywnym
plebistycie i motywować
do głosowania, np. poprzez
nagranie krótkiego filmiku.

Pokażcie, co potraficie –
w grupie siła!

Wyślij do nich informację
o plebistycie przez e-mail
czy media społecznościowe.

Śledź media i lokalne informacje
o świątecznych dekoracjach.
Komentując artykuły czy zdjęcia,
możesz przypominać o udziale
miasta w charytatywnym
plebistycie i poprosić, by inni
włączyli się w promowanie
kandydatury i codzienne
głosowanie.

Wchodź codziennie
na SwiecSie.pl i głosuj.
Szansę na wygraną, zwłaszcza
w etapie regionalnym,
mają nawet niewielkie
miejscowości. Liczy się mobilizacja
i systematyczność. Pomóż wygrać
1 z 16 charytatywnych nagród
o wartości 10 000 zł.

Doceniaj swoje miasto
i zachęcaj do głosowania.

Pamiętaj, że liczy się każdy głos!

Każdy głos się liczy!
Głosuj codziennie na
SwiecSie.pl
Na 16 miast z całej Polski
czeka aż 300 urządzeń AGD
i lamp UV-C.
Zwycięzca otrzyma też
nowoczesną instalację
fotowoltaiczną!

Dziel się dobrą energią
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