Βοηθήστε μας να στείλουμε το μήνυμα της Ώρας της Γης όσο πιο μακριά γίνεται.
Το Σάββατο 28 Μαρτίου χιλιαδες κόσμου θα σβήσουν τα φώτα για να υποστηρίξουν την Ώρα της Γης
και να στείλουν το μήνυμα για άμεση δράση προστασίας της φύσης.
Επιχειρήσεις και τοπόσημα σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν αγκαλιάσει με ενθουσιασμό την
πρωτοβουλία, δείχνοντας τη δέσμευσή τους απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
ο πλανήτης μας. Φέτος οι παγκόσμιοι ηγέτες καλούνται να πάρουν ιστορικές αποφάσεις για τη φύση
και το κλίμα. Ήρθε η στιγμή να ενώσουμε τις φωνές μας για την προστασία της φύσης και την ίδια μας
την επιβίωση!
Πιστεύετε κι εσείς πώς ήρθε η ώρα να υψώσουμε τη φωνή μας και θέλετε να κάνετε τη δική σας
δράση για την Ώρα της Γης;
Δείτε πώς μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά:
●

Δηλώστε συμμετοχή στην Ώρα της Γης μέσω της φόρμας μας και στείλτε το δικό σας μήνυμα
για ένα ζωντανό πλανήτη.

●

Τοποθετείστε τις αφίσες της Ώρας της Γης σε διάφορους χώρους εργασίας για να εμπλέξετε
τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε τα αρχεία των
επικοινωνιακών υλικών.

●

Ξεκινήστε τον διάλογο στα social media. Ακολουθήστε μας στο:
o

Facebook: https://www.facebook.com/WWFGreece/

o

Twitter: https://twitter.com/WWFGreece

o

Instagram:https://www.instagram.com/wwfgreece/

●

Κάντε mention την Ώρα της Γης (@EarthHour),
#Connect2Earth, #EarthHour, #NatureMatters

χρησιμοποιήστε

τα

hashtags

●

Προσθέστε στην ιστοσελίδα και στο προφίλ της εταιρείας σας στα social media το επίσημο
λογότυπο και τα banners της εκστρατείας μας για την Ώρα της Γης, δίνοντας ενεργό link στη
σελίδα της εκστρατείας.

●

Αντικαταστήστε την εικόνα εξωφύλλου στο Twitter και το Facebook με μια από τις
προτεινόμενες εικόνες εξωφύλλου για την Ώρα της Γης που μπορείτε να βρείτε εδώ .

Δηλώστε συμμετοχή στην Ώρα της Γης και σβήστε τα φώτα για μια ώρα:
●

Την Ώρα της Γης σβήστε τα φώτα για μια ώρα, από τις 20.30 ως τις 21.30, στα κτήρια και τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, πέραν του φωτισμού ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά τα γραφεία
που μένουν κλειστά τα Σαββατοκύριακα, βεβαιώστε ότι οι υπάλληλοι έχουν σβήσει τα φώτα
κατά την αποχώρησή τους την Παρασκευή.

●

Σε ό,τι αφορά τα μεγαλύτερα κτίρια, συνεννοηθείτε εγκαίρως με τους υπεύθυνους κτιρίων και
εγκαταστάσεων για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να σβήσουν τα εσωτερικά και
εξωτερικά φώτα, πλην του φωτισμού ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της Ώρας της Γης.

●

Αναρτήστε μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες και τα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας,
χρησιμοποιώντας τα hashtags #Connect2Earth, #EarthHour, #NatureMatters και ενημερώστε
για τους λόγους που η εταιρεία σας συμμετέχει στην Ώρα της Γης.

●

Ενθαρρύνετε το προσωπικό σας και τους υποστηρικτές σας να ξεκινήσουν διαδικτυακά
συζητήσεις γύρω από το θέμα της βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας τα hashtags
#Connect2Earth, #EarthHour, #NatureMatters

Γίνε κι εσύ μέρος της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας πολιτών για ένα καλύτερο μέλλον για
την φύση και τον άνθρωπο!

