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Post 1
legenda: Esperança. Nunca essa palavra foi tão importante como nos dias de
hoje. A Páscoa é uma época leve, repleta de amor, renovação e a tão sonhada
esperança. Seja na troca de chocolates ou presentes, esse ano a data vai ser
diferente, mas não pode faltar criatividade para viver momentos felizes.
Desejamos uma linda Páscoa a todos! #FelizPáscoa



Post 2
legenda: Queremos saber qual o verdadeiro significado da Páscoa para você.
Conta pra gente nos comentários!



Post 3
legenda: Em tempos desafiadores, dar oportunidades ao comércio local é
fundamental. Na hora de comprar presentes ou chocolates, aproveite as
vantagens do comércio perto de você, valorize o trabalho de pequenos
empreendedores que produzem tudo com muito carinho e dedicação. Com
certeza você encontra delícias na padaria do seu bairro ou do artesão que produz
chocolates caseiros. As suas escolhas fazem a diferença!



Post 4
legenda: Com a realidade deste ano, a Páscoa será diferente, mas com
criatividade ainda é possível aproveitar da melhor forma. Curta a data com muita
segurança e esteja presente, mesmo que virtualmente. O espírito da Páscoa é o
amor, da forma que for. <3



Post 5
legenda: Conta pra gente usando os emojis!



Facebook

Post 1
legenda: Esperança. Nunca essa palavra foi tão importante como nos dias de
hoje. A Páscoa é uma época leve, repleta de amor, renovação e a tão sonhada
esperança. Seja na troca de chocolates ou presentes, esse ano a data vai ser



diferente, mas não pode faltar criatividade para viver momentos felizes.
Desejamos uma linda Páscoa a todos!

Post 2
legenda: Queremos ouvir você: qual a melhor parte dessa data tão especial?



Post 3
legenda: Chocolate ou presente? Nesta Páscoa, aproveite as diversas opções do
comércio da sua cidade. Vale chocolate artesanal, um brinquedo maneiro, uma
roupa toda linda ou, até mesmo, uma cesta cheia de docinhos e um mimo
tecnológico. Use a imaginação! Invente a Páscoa à sua maneira. O importante é
estar presente. <3



Post 4
legenda: Quer ter ideias para presentear com criatividade nessa Páscoa? Acesse
nosso Pinterest e confira algumas das nossas inspirações: (link)



Post 5
legenda: O feriado de Páscoa sempre foi a oportunidade de viver momentos
lindos com quem amamos. Com a realidade deste ano, a criatividade precisa
estar presente para que todos possam aproveitar, mas continuar se cuidando e
prevenindo da Covid-19. Curta a data com muita segurança e esteja presente,
mesmo que virtualmente. O espírito da Páscoa é o amor, da forma que for. <3



Twitter

Post 1
legenda: A Páscoa é uma época leve, repleta de amor, renovação e esperança.
Seja na troca de chocolates ou presentes, esse ano a data vai ser diferente, mas
não pode faltar criatividade para viver momentos felizes. #FelizPascoa



Post 2
legenda: Com a realidade deste ano, a criatividade é fundamental para que todos
possam aproveitar a Páscoa em segurança e com saúde. Curta a data com muita
segurança e esteja presente, mesmo que virtualmente. O espírito da Páscoa é o
amor, da forma que for. <3

Post 3
legenda: Quer ter ideias para presentear com criatividade nessa Páscoa? Confira
as nossas inspirações: (link Pinterest)
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Post 4
Enquete: Nesta Páscoa, qual a sua escolha?
Chocolate/presente
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