INFORMATIVO AABB

Sejá um parceiro, divulgue sua marca
nas Mídias .

Este é um canal de comunicação semanal com o intuito de
divulgar eventos, atividades esportivas e informações de
interesse. Você receberá o informativo às quartas-feiras.

Edição de 23 de Setembro de 2021.

Divulgue sua empresa em nossos canais:
Site - Instagram - Rádio AABB-BH - Transmissões ao vivo
Site
Acessado por todos os nossos associados, o nosso principal canal onde todas as informações da AABB-BH são divulgadas.
Aqui é pensar em como será divulgado a empresa, o ideal é ter 3 ou 4 formatos de divulgação.
Instagram
O canal do momento onde são divulgados os principais eventos da AABB-BH
Aqui é pensar em duas divulgações, Feed e Storie e colocar seus valores e tempo de divulgação
Rádio AABB-BH
A rádio da AABB-BH é um canal ideal para divulgação ao vivo e inloco para os associados.
Promoções, divulgações e tudo que sua empresa pode oferecer aos associados abebeanos.
Transmissões ao vivo
A divulgação ideal para quem quer mostrar sua empresa ao vivo em nossas competições.
Divulgação de vídeos, promoções, além das narrações e comentários.
Logo da sua empresa ao vivo
Faça contato com o Departamento social : solicite o Kit Mídiaedivulgue sua marca.

Contato: comunicacao@aabbbh.com.br /3490-9923

Estamos em obras para melhoria dos nossos espaços:
Estamos trabalhando para melhor atendê-los, sempre.
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O Sistema AABB continua empenhado em ajudar o próximo.
Vem aí mais uma ação

de arrecadação de brinquedos novos

e

bonecas,

simples

(carrinhos,

bolas,

jogos

educativos

e

pelúcias) que serão destinados as crianças em situação de
vulnerabilidade. Todo material coletado será distribuído às
instituições
Programa
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do
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incentivo

ao

voluntariado, coordenado pelo Governo Federal) .
O período de arrecadação vai até o dia 1º/10. Nossa AABB-BH
funcionará

como
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identidade visual da Campanha à partir de quinta-feira, dia
16 /09, nas portarias e secretarias do clube.
Essa é uma campanha com engajamento da FENABB.
Participe! Doe um brinquedo e faça uma criança feliz.
Fonte : https://fenabb.org.br/

Revitalização da Sinuca

