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HJÄLP TILL ATT MARKNADSFÖRA LIONS
JUBILEUMSMYNT
Hjälp oss att marknadsföra hundraårsjubileets mynt bland
dina klubbar med en nedladdningsbar presentation och
ett flygblad. Myntet är inte bara ett fantastiskt sätt att fira
”hundraårsjubileet, det är ett fantastiskt sätt att stödja LCIF:s
arbete. Om du letar efter andra sätt att marknadsföra myntet
kan du överväga att köpa ditt egetjubileumsmynt, så att du
kan visa upp det fina silvermyntet för medlemmarna under
klubbesöken. Berätta för klubbarna att mynten är ett bra sätt
att belöna hårt arbetande medlemmar eller säga tack till
medlemmar som har varit med i många år. Tillsammans kan
vi göra jubileumsmyntet till en framgång.
Les nyhetsartikkel Har du sikret deg Lions jubileumsmynt?

UTBILDNING FÖR KOORDINATORER: VÄGEN MOT
FRAMGÅNG UNDER HUNDRAÅRSJUBILEET
Oavsett om du är ny som jubileumskoordinator eller bara vill
lära dig mer så kan du ta en titt på den
nyutkomna onlinekursen för koordinatorer. Kursen hjälper
dig att inspirera klubbarna att delta i firandet samt
rapportera planer, utmaningar och framgångar från ert
område. Finn verktygen som kan hjälpa dig att engagera
klubbarna i denna milstolpe i Lions historia redan idag!

Så många sätt att fira, så många möjligheter att ha
roligt
Inspirera klubbarna att delta i hundraårsjubileets firande!
FlygbladetSätt att fira är en bra resurs för att planera
roliga och meningsfulla firanden. Vi har även tagit fram en
speciell födelsedagsvideo för att hjälpa klubbarna att fira
våra 100 år, dela den gärna med medlemmarna under
dina klubbesök.

Visa upp jubileumsandan: Tillverka ett frimärke
Detta är ett unikt sätt för klubbarna att fira Lions
hundraårsjubileum. De kan skapa färggranna,
specialtillverkade Lions-frimärken som designats för att visa
upp klubbarnas jubileumsanda. För inspiration, titta på
frimärkena på vår Facebooksida som har tillverkats av
lionmedlemmar runt om i världen.

Snabbuppdateringar




Nyheter om hundraårsjubileet blir bra artiklar - Uppmuntra
klubbarna att berätta om hundraårsjubileet - bestående projekt,
hjälpprojekt och firanden - för lokal media för att få den publicitet
de förtjänar. PR-handboken är den kompletta vägkartan mot
publicitet i media.
Ta hundraårsjubileet till sociala medier - Sociala medier är ett
av de bästa sätten att sprida information om Lions hjälpinsatser
och firanden. Påminn klubbarna att använda hashtaggen
#LIONS100 i sociala medier!
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