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POST 1 
Lojista, aproveitar as datas comemorativas é uma das melhores formas de driblar 
a crise e gerar mais vendas neste período de retração. Com o #DiaDosPais cada 
vez mais próximo, que tal montar um plano de ação especial, com ofertas e 
produtos exclusivos? Ah, e não se esqueça da internet! Em tempo de isolamento 
social, contar com ajuda das plataformas de entrega, apps de troca de 
mensagem e marketplaces - assim como o QCompras, gratuito para o associado 
CDL - é uma estratégia mais que necessária para o seu sucesso. Precisa de dicas 
e insights para alavancar o seu negócio? Conte com a CDL! 
 



 
 
 
POST 2 
O "novo normal" chegou e, com ele, o comércio precisou se adequar. Ainda 
assim, não é hora de desanimar! Afinal, para cada problema existe uma solução. 
Não importa o porte da sua empresa, planejamento é a chave do sucesso do seu 
negócio em situações como a que estamos vivendo. Preste atenção nas dicas 
que a CDL preparou para você tirar o melhor deste #DiaDosPais. E precisando, 
conte conosco. Estamos juntos! 



 

 
 
POST 3 
Tem novidade no ar! O #DiaDosPais está aí, batendo na porta e, claro, tem 
campanha nova disponível para você, CDL e lojista associado. Aproveite a data 
para fidelizar seus clientes, resgatar contatos antigos e atrair novas vendas neste 
período. Acesse nosso site e baixe agora as peças da campanha que 
preparamos: https://bit.ly/DiaDosPais2020  
 

https://bit.ly/DiaDosPais2020


 
 
POST 4 
A gente sabe como é: a correria do trabalho, contas, telefonemas, tarefas 
pessoais... Tudo isso leva tempo e a vontade é de duplicar as horas para 
conseguir um pouquinho mais de tempo com os filhos. E esse tempo veio, de 
uma forma não muito agradável, não dá pra negar. Neste #DiaDosPais, que tal 
olhar o isolamento social com outros olhos? É hora de aproveitar o tempo extra 
em casa e dar valor aos momentos e memórias que, com certeza, vão ficar pra 
sempre. <3 



 
 
POST 5 
No #DiaDosPais, o prêmio de pai do ano vai para aquele que, mesmo em 
isolamento, consegue aproveitar os momentos em família e, com criatividade, 
aparece com as melhores ideias, brincadeiras e momentos que vão marcar pra 
vida inteira. É esse o paizão que merece as melhores lembranças! Dia 9 de 
agosto, homenageie o seu pai com um presente do comércio local. :D 



 
 
POST 6 
Em tempos de distanciamento social, a saudade aumenta, não é? E por aí, como 
que anda o seu nível de saudade do paizão? Dia 9 de agosto é hora de matar a 
saudade retribuir todo o carinho que você recebeu com uma lembrança que vai 
ficar pra sempre! Quer uma dica? O presente perfeito está mais perto do que 
você imagina, no comércio do seu bairro. :D #DiaDosPais 



 
 
POST 7 
Nos últimos meses tudo mudou. Alguns papais trocaram de carreira, outros 
voltaram a estudar e planejar a vida. Alguns, até mesmo, pensaram que seria a 
hora de aprender algo do zero! Se o seu pai se encaixa em um desses perfis, 
aproveite o #DiaDosPais para presenteá-lo com um curso ou apostila digital. Seu 
estímulo, com certeza, vai fazer toda a diferença. <3 



 
 
POST 8 
Dizem que os menores detalhes fazem a diferença. E é verdade, certo? Até 
porque, ter tempo em família é uma coisa. Já, aproveitar e dar valor a cada um 
desses momentos é algo completamente diferente. E com certeza, aproveitar 
pra valer o tempo que temos com quem amamos, é melhor ainda! Neste 
#DiaDosPais, seja você pai ou filho, valorize o tempo e as lembranças que vocês 
constróem juntos. O tempo passa, mas boas lembranças são para sempre. <3 
 



 

 
 
POST 9 
Todas as palavras do mundo, juntas, não são suficientes para traduzir o 
sentimento por trás da relação entre um pai e seus filhos. A gente sabe que 
acertar no presente ajuda (e muito!), que uma mensagem especial aquece o 
coração e que um abraço apertado é quase como um remédio pra saudade. 
Agora, misture tudo isso. Aí sim, você tem uma lembrança. E daquelas que 
marcam uma vida e são pra sempre! Neste #DiaDosPais, retribua todos os 



momentos inesquecíveis que vocês tiveram juntos com uma lembrança do 
comércio da sua cidade. <3 

 
 
POST 10 
Boas lembranças são para sempre, isso não dá pra negar! Se você buscar no 
fundo da sua memória, qual é o melhor momento que você teve com o seu pai? 
Conte aí para a gente nos comentários. :D #DiaDosPais 



 
 
POST 11 
Mesmo em tempos de isolamento, abuse da criatividade e da tecnologia para 
amenizar a distância e fazer deste #DiaDosPais uma data que vai ficar para 
sempre na lembrança. Faça uma vídeo chamada, encomende um presente legal 
ou um jantar bem gostoso, é certo que ele vai amar! :D 
 



 
 
POST 12 
Bateu a vontade de um bom bingo, né? Daqueles de festa da escola ou do 
bairro… Não seja por isso: no bingo virtual de #DiaDosPais da CDL, qual é a sua 
pontuação? 
 
Neste dia 9 de agosto, presenteie o seu pai com uma lembrança do comércio da 
sua cidade. 



 
 
POST 13 
Que tal contar com a sorte pra escolher o presente de #DiaDosPais? Comente aí 
embaixo o que o seu pai vai ganhar neste dia 9 de agosto. (emoji rindo) 
 



 
 
CARROSSEL - DICAS DE MENSAGENS 
Para deixar um presente ainda mais especial, nada melhor que um cartão com 
uma mensagem cheia de carinho. E pra te ajudar a caprichar na lembrança de 
#DiaDosPais, a gente preparou algumas opções de frases para você retribuir 
todo amor que recebeu. Assim fica mais fácil presentear, não é? <3 
Link direcionamento: https://bit.ly/DiaDosPais2020  

https://bit.ly/DiaDosPais2020




 
 
CARROSSEL - DICAS DE PRESENTE 
Deixou pra pensar no presente do papai em cima da hora? Não tem ideia do que 
comprar? Se liga nessas sugestões de mimos criativos pra você não errar no 
#DiaDosPais: 
Link direcionamento: https://bit.ly/DiaDosPais2020  
 

https://bit.ly/DiaDosPais2020




 
 
STORIES 
 
STORY 1 
[imagem] Lembra quando você desejava mais tempo para estar com seus 
filhos? - https://bit.ly/DiaDosPais2020  

https://bit.ly/DiaDosPais2020


 
 
STORY 2 
[imagem] Até mesmo o isolamento é capaz de deixar lembranças inesquecíveis 
- https://bit.ly/DiaDosPais2020  

https://bit.ly/DiaDosPais2020


 
 
STORY 3 
[imagem] Uma boa lembrança vale mais que mil palavras - 
https://bit.ly/DiaDosPais2020  

https://bit.ly/DiaDosPais2020


 
 
STORY 4 
[imagem] Falta pouco tempo para o dia dos pais - https://bit.ly/DiaDosPais2020  

https://bit.ly/DiaDosPais2020


 
 
STORY 5 
[imagem] Faça o print da imagem seguinte e homenageie seu pai com sua 
música preferida - https://bit.ly/DiaDosPais2020   

https://bit.ly/DiaDosPais2020


 
 
STORY 6 
[imagem] Qual o nível de saudade do seu pai? - https://bit.ly/DiaDosPais2020  
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