Miten tavoittaa äänestäjät?
VINKKILISTA EHDOKKAALLE
PAMIN LIITTOKOKOUSVAALEISSA
1. Liittokokousvaalien ehdokasgalleria hyötykäyttöön
PAMin liittokokousvaalit toimittaa Edita. Saat Editalta linkin liittokokousvaalien ehdokasgalleriaan 4.3. Tarkista, että kaikki tietosi ovat oikein ja käy vastaamassa kysymyksiin, jotka auttavat äänestäjiä löytämään
juuri sinut. Muista lisätä kuvasi! Ehdokasgallerian profiilisivun voi jakaa suoraan Facebookissa tai Twitterissä, joten voit hyödyntää sitä omassa kampanjoinnissasi.
2. Mieti missä, kenelle ja miten mainostat
• Kerro ehdokkuudestasi työkavereillesi. Lähimmistä työkavereista, ystävistä ja perheenjäsenistä on helpoin aloittaa!
• Jaa ehdokasgallerian profiilisivua somessa.
• Ilmoita ehdokkuudestasi työpaikan ilmoitustaululla, taukohuoneessa ja jos mahdollista niin vaikkapa
työpaikan omissa somekanavissa. Mieti mitä muita keinoja näkyä löytyisi juuri sinun työpaikaltasi.
• Hyödynnä somekanaviasi (Facebook, Twitter, Instagram jne.).
• Tee oma vaalivideo
3. Mitä ehdokasmainokseen
• kuva, nimi, ikä
• ala ja/tai työtitteli
• äänestysnumero (äänestysnumerot tiedossa 27.2.2019)
• liittokokousvaalilogo ja äänestysaika
• äänestyslinkki (www.pam.fi/liittokokous) Äänestykseen ja ehdokasgalleriaan pääsee liittokokoukoussivujen etusivulta. Ehdokasgallerian linkki aukeaa äänestäjille 18.3. Äänestyslinkki aukeaa 25.3.
• slogan tms.
Muista, että mainoksessa ei kannata olla liikaa asiaa tai elementtejä. Esim. somekuvassa riittää lyhyt
slogan, muut asiat tekstipostaukseen (postauksiin kannattaa lisätä ainakin häsärit #pamehdokas #tulevaisuudenpalveluksessa #pamliittokokous). A4-mainokseen mahtuu enemmän, mutta pidä mainos
selkeänä. Muista nostaa mainokseen itsellesi tärkeitä asioita. Miten sinä haluat vaikuttaa palvelualojen
tulevaisuuteen?
4. Työkaluja mainoksen suunnitteluun ja tekoon
PAMin liittokokouslogot ja muuta materiaalia löydät käyttöösi liittokokousvaalien materiaalipankista
(esim. Tulevaisuuden palveluksessa -logo, PAMin logo, Liittokokouslogo, PowerPoint-pohjia mainoksen
tekoon, kehys kuvaa varten esim. somessa jaettavaksi).
Helppoja sovelluksia mainosten tekemiseen
Canva (suomenkielinen, ilmainen sovellus, josta löydät valmiita muokattavia pohjia niin mainoksille, somekuville, flyerieille yms.) Lataaa liittokokousvaalien materiaalipankista löytyvät logot Canvaan ja hyödynnä
niitä mainosten tekemisessä).
PicsArt, helppo sovellus kuvien muokkaamiseen (Google Play ja App Store)
Adobe spark verkko- ja mobiiliversio kuvien muokkaamiseen (Google Play ja App Store)

Liittokokousvaalien materiaalipankista löydät mm. nämä
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