
Μένουμε σπίτι…
υπόθεση αντικοροναϊκή!

Υπό την Αιγίδα 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.



Περιεχόμενο καμπάνιας
Με μια εκστρατεία με τίτλο "Μένουμε σπίτι… υπόθεση αντι-κοροναϊκή!"

το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) υπό την αιγίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

καλεί να παραμείνουμε στο σπίτι και προτείνει μια σειρά 

από πρωτότυπες και δημιουργικές ιδέες για απασχόληση 

για τα παιδιά, τους εφήβους και τους νέους σε όλη την Ελλάδα.

Για να συμβάλλουμε στην προστασία της δημόσιας υγείας 

και να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού μένουμε σπίτι.

Απλό, εύκολο και ασφαλές!





Δραστηριότητες για μικρούς & μεγάλους
Ιδέες στο blog του ΣΕΠ για δραστηριότητες για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου

http://www.sep.org.gr/el/normal/120509/ViewBlogArticle


Δραστηριότητες για μικρούς & μεγάλους
Ιδέες στο blog του ΣΕΠ για δραστηριότητες για μαθητές Λυκείου αλλά και νέους

http://www.sep.org.gr/el/normal/120509/ViewBlogArticle


Social media_1
Δημιουργία ειδικού cover photo ώστε να γίνουν όλοι πολλαπλασιαστές του μηνύματος «Μένουμε σπίτι»

https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=647759572709860


Social media_2
Δημιουργία σελίδας στο facebook «Μένουμε σπίτι… απόθεση αντικοροναϊκή» 

https://www.facebook.com/groups/MenoumeSpiti2020/?ref=br_rs


Social media_3
Facebook posts στην σελίδα «Ελληνικός Προσκοπισμός» για την προώθηση της καμπάνιας

https://www.facebook.com/scoutsofgreece/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAnoshLfI2jG1S-NRa8_knH9eEKbPIUCzUlWdoisKZZTDXse_5X1Kkoyc9mlteGOYt5V09qPKq8hr_x


Social media_3
Facebook posts στην σελίδα «Ελληνικός Προσκοπισμός» για την προώθηση της καμπάνιας

https://www.facebook.com/scoutsofgreece/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAnoshLfI2jG1S-NRa8_knH9eEKbPIUCzUlWdoisKZZTDXse_5X1Kkoyc9mlteGOYt5V09qPKq8hr_x


Social media_3
Facebook posts στην σελίδα «Ελληνικός Προσκοπισμός» για την προώθηση της καμπάνιας

https://www.facebook.com/scoutsofgreece/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAnoshLfI2jG1S-NRa8_knH9eEKbPIUCzUlWdoisKZZTDXse_5X1Kkoyc9mlteGOYt5V09qPKq8hr_x


Social media_3
Facebook posts στην σελίδα «Ελληνικός Προσκοπισμός» για την προώθηση της καμπάνιας

https://www.facebook.com/scoutsofgreece/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAnoshLfI2jG1S-NRa8_knH9eEKbPIUCzUlWdoisKZZTDXse_5X1Kkoyc9mlteGOYt5V09qPKq8hr_x


Social media_4
Instagram posts με εικαστικά και δημιουργία videos για την προώθηση της καμπάνιας

https://www.instagram.com/scoutsofgreece/


Social media_4
Instagram posts με εικαστικά και δημιουργία videos για την προώθηση της καμπάνιας

https://www.instagram.com/scoutsofgreece/


Διαγωνισμοί
Διαγωνισμός ζωγραφικής για τους μαθητές Δημοτικού, διαγωνισμός σκίτσου για μαθητές Γυμνασίου, διαγωνισμός 
φωτογραφίας για μαθητές Λυκείου και διαγωνισμός ποίησης για ενήλικες, με θεματικές που αφορούσαν τον κορωναϊό.

http://www.sep.org.gr/el/normal/120510/ViewBlogArticle


Το «ευχαριστώ» των Προσκόπων
Δημιουργία ευχαριστήριων καρτών με τις καλύτερες ζωγραφιές του διαγωνισμού που στάλθηκαν 
στο υγειονομικό προσωπικό όλης της χώρας και την Πολιτική Προστασία.

http://www.sep.org.gr/el/normal/130529/ViewBlogArticle


Το «ευχαριστώ» των Προσκόπων
Δημιουργία ευχαριστήριων καρτών με τις καλύτερες ζωγραφιές του διαγωνισμού που στάλθηκαν 
στο υγειονομικό προσωπικό όλης της χώρας και την Πολιτική Προστασία.

http://www.sep.org.gr/el/normal/130529/ViewBlogArticle


Το «ευχαριστώ» των Προσκόπων
Δημιουργία ευχαριστήριων καρτών με τις καλύτερες ζωγραφιές του διαγωνισμού που στάλθηκαν 
στο υγειονομικό προσωπικό όλης της χώρας και την Πολιτική Προστασία.

http://www.sep.org.gr/el/normal/130529/ViewBlogArticle


ΜΜΕ για την καμπάνια
Επικοινωνία της καμπάνιας μέσω τουλάχιστον 40 sites και έντυπων μέσων, ραδιοφωνική αναφορά στον ΣΚΑΪ 100,3.



Μένουμε σπίτι…
υπόθεση αντικοροναϊκή!

Υπό την Αιγίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


