INDICAÇÃO DE

NOVOS ASSOCIADOS
Novos associados trazem perspectivas e ideias diferentes, aumentam a
presença do Rotary na comunidade e ajudam a tornar seu clube mais forte
e dinâmico. Há pessoas com grande potencial em sua área, é só uma questão
de identificá-las. Veja algumas sugestões para dar início a este processo.

COMPARTILHE O QUE
O ROTARY SIGNIFICA
PARA VOCÊ
E xplique porque você valoriza sua
associação:
•	Temos interesses semelhantes
e nos divertimos.
•	Causamos impacto positivo na
comunidade através de projetos
sociais.
•	Integramos uma rede global de
voluntários e amigos.
E nfatize os benefícios profissionais:
•	Compartilhamos e expandimos
nossa rede de contatos
profissionais.
•	Temos a oportunidade de
desenvolver habilidades
profissionais.
U
 se suas redes sociais para
promover vídeos e fotos que
ilustrem iniciativas do Rotary.

DIVULGUE INFORMAÇÕES
SOBRE O SEU CLUBE E
O ROTARY
I ncentive pessoas interessadas pela
associação a se informarem mais
sobre a nossa organização no site
de seu clube e em Rotary.org.
C
 rie um folheto sobre o clube que
dê ênfase a projetos e eventos
sociais.
L eve folhetos informativos a
reuniões do clube ou a sessões
para associados em potencial..
C
 onvide amigos, familiares, colegas
de trabalho e conhecidos para uma
atividade ou projeto do clube.
Se uma pessoa expressar interesse em
se associar, explique claramente as
expectativas, inclusive o pagamento
de taxas e cotas.

PROPONHA UM
ASSOCIADO
Depois de encontrar um ótimo
candidato, siga o processo definido
pelo seu clube para indicação de
novos associados.

RECURSOS DIGITAIS
Você precisa de um procedimento
para propor novos associados?
Consulte o Manual de
Procedimento.
Seu clube não tem um folheto
informativo? Crie o seu agora
mesmo no Brand Center.
Acesse materiais e ferramentas
para atrair associados em
www.rotary.org/pt
/membership.

U
 se seu distintivo de lapela do
Rotary para gerar conversas sobre
o seu envolvimento com a nossa
organização.

JUNTE-SE A LÍDERES: www.rotary.org/myrotary/pt
254-PT—(515)

