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SOCIAL MEDIA





A realidade é que não é o mosquito, a traça, ou a vespa…



Mas, sim, o aquecimento global.



Este é um problema que nos preocupa,
mas para o qual ainda há marcas que se estão a borrifar



 Literalmente.
Já que os borrifos da maioria dos inseticidas
têm um impacto nocivo para o planeta.



A diferença entre Biokill e os restantes inseticidas?



É que para BioKill, entre usar um
inseticida e prejudicar o ambiente...

vai uma grande distância.



E se todos sabemos que os inseticidas
protegem as nossas casas,



é incompreensível que tão pouca gente saiba que
só um inseticida protege o futuro do planeta…



Mas e então...
Qual vai ser mesmo a estratégia ideal

para que as redes sociais não fiquem às moscas?



Melgar e picar as pessoas que,
naturalmente, não estão nem aí para a natureza.
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Tornar visualmente explícito o impacto
que o simples uso de um inseticida biodegradável

pode ter no meio ambiente.
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Posicionar BioKill como o inseticida
que não se borrifa para o ambiente.
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Conceito

Não te borrifes para o meio ambiente.









E de que forma vamos dar ainda mais força a isto?

Lançando um PASSATEMPO, que desafie as pessoas
a enquadrarem também BioKill no ambiente

e a mostrarem que a natureza está em boas mãos.



PASSATEMPO
A natureza está em boas mãos



PASSATEMPO

Tens um bichinho
por causas ambientais?

Enviar mensagem

Começa por arranjar
uma boa perspetiva

para a natureza
e tira uma foto
com bom ar:

Enviar mensagem



Enviar mensagem Enviar mensagem

Mostra que a natureza
está em boas mãos,

com a hashtag:
#biokillmeioambiente

e identifica-nos
@inseticidabiodegradavel

Enviar mensagem

#biokillmeioambiente

@inseticidabiodegradavel



E habilita-te a ganhar
uma viagem

à Madeira ou Açores.

Enviar mensagem

Estamos em pulgas
para ver a tua
participação!

Não te borrifes
para o meio ambiente.

Enviar mensagem



Sendo que iremos pôr tudo nas mãos dos nossos participantes.



joao.lopesss

joao.lopesss Eu não me estou a borrifar para
o meio ambiente! :D Participem neste passatempo da
@inseticidabiodegradavel #biokillmeioambiente

alexandra_222

alexandra_222 O que acham da minha perspectiva
da natureza? :P Novo passatempo da Bio Kill! <3
@inseticidabiodegradavel #biokillmeioambiente 

ricardo.natura

ricardo.natura A minha participação para
o passatempo da Bio Kill :D
@inseticidabiodegradavel #biokillmeioambiente



fabio-wildland

jose.badocha Ganda borrifo de géiser :P
A minha participação para o passatempo da Bio Kill.
@inseticidabiodegradavel #biokillmeioambiente

josefina_alegre

josefina_alegre Admito que tenho uma queda
pela natureza :P Novo passatempo está em altas:D
@inseticidabiodegradavel #biokillmeioambiente



E vamos aproveitar todas estas participações
para criar um ecossistema digital



inseticidabiodegradavel

Biokill, o inseticida biodegradável cria uma
capa protetora que previne e elimina os insetos.
biokill.pt

Passatempo

A natureza
está em

boas mãos

Participações

Biokill®

Transformando o Instagram de BioKill
num ambiente propício para reunir aqueles
que se preocupam com o nosso planeta.



O passatempo seria também reproduzido
nas restantes redes sociais.



Por fim, só falta mesmo picar e melgar as pessoas
que não se preocupam com a natureza no Twitter.



Bio Kill Portugal
@inseticidabiodegradavel

Aqueles que se borrifam e não fazem nada
pelo ambiente são uns autênticos parasitas.
Mas desses, trato eu bem!

Bio Kill Portugal
@inseticidabiodegradavel

Quando estou perto de alguém que se borrifa
para a natureza, fico sempre com a pulga
atrás da orelha.



Bio Kill Portugal
@inseticidabiodegradavel

Gostava de ser mosca para ver como
se comportam as pessoas que se borrifam
para o nosso planeta!

Bio Kill Portugal
@inseticidabiodegradavel

As pessoas que se estão a borrifar
para o ambiente, são cá uma praga...



Agora, só esperamos que não
se borrifem para a nossa proposta.



Obrigado!
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