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Post1 - Institucional
O Dia dos Pais está chegando e é uma grande oportunidade de continuar a
retomada do comércio, aquecer as vendas e homenagear os pais. Pensando nisso,
criamos a campanha “Para multipais, multipresentes”, com um filme divertido sobre
como um pai viu suas relações se transformarem com o home office.



POST 2
Download
O Dia dos Pais está chegando e é uma grande oportunidade de continuar a
retomada do comércio, aquecer as vendas e homenagear os pais. Pensando nisso,
criamos a campanha “Para multipais, multipresentes”, com um filme divertido sobre
como um pai viu suas relações se transformarem com o home office. Baixe as peças
da campanha e participe conosco dessa campanha descontraída e repleta de amor!



POST 3
Nesse dia dos pais compre no comércio local e dê um presente que mostre todo
seu sentimento pelo paizão! Presentear é um ato de carinho, que cria laços afetivos,
duradouros e memórias incríveis!



POST 4
Sabe aquela história que seu pai já te contou várias vezes? Conta pra gente nos
comentários!



POST 5
Nesse Dia dos Pais, o comércio da sua cidade tem a opção certa para ele! Seja indo
até suas lojas preferidas da sua cidade ou comprando online, seu pai merece o
melhor presente!

vídeo: FL-0039-21_Card_5_1080x1080px.mp4

POST 6
Tem algum programa preferido que você faz com seu pai? Comenta e conta pra
gente!



POST 7
Com o site QCompras você tem o comércio local de forma online, em um
marketplace exclusivo do comércio local. Garanta o presente do paizão, recebendo
em casa direto das lojas da sua cidade!



POST 8
Têm coisas que todo pai faz, não é mesmo? Conta pra gente qual a mania mais "de
pai" que seu pai tem?



POST 9
Abraçando forte pessoalmente, ou mandando muitos beijos virtuais, demonstrar
esse amor pelo seu pai é o mais importante! Feliz Dia dos Pais para todos os pais!



INSTAGRAM

POST1
O Dia dos Pais está chegando e é uma grande oportunidade de continuar a
retomada do comércio, aquecer as vendas e homenagear os pais. Pensando nisso,
criamos a campanha “Para multipais, multipresentes”, com um filme divertido sobre
como um pai viu suas relações se transformarem com o home office. Baixe as peças
da campanha e participe conosco dessa campanha descontraída e repleta de amor!
filme campanha

POST 2



Tem algum programa preferido que você faz com seu pai? Comenta e conta pra
gente!
vídeo: FL-0039-21_Card_2_1080x1080px.mp4

POST 3
Quer ajudar a decorar o home office do papai? Com o QCompras App você tem o
comércio local de forma online! Garanta o presente do paizão, recebendo em casa
direto das lojas da sua cidade!

POST 4
Têm coisas que todo pai faz, não é mesmo? Conta pra gente qual a mania mais "de
pai" que seu pai tem?



POST 5
Conta pra gente nos comentários!



POST 6
Conta pra gente a maior especialidade do seu pai? Marca sua família e veja se
concordam!

vídeo: FL-0039-21_Card_6_1080x1080px.mp4

POST 7
Que tal logo cedo surpreender seu pai cozinhando algo pra ele? Confere uma
receita de Omelete para um café da manhã especial!

Bata os 2 ovos.



Após ter batido bem, coloque-os na frigideira já untada, acrescente sal, presunto
picado em quadradinhos (opcional) e as duas fatias de queijo (não precisa picar o
queijo).
Coloque os temperos a gosto, espere firmar, e vire o omelete.
Está pronto um omelete delicioso, bom apetite! *emoji cozinheiro*

vídeo: FL-0039-21_Card_7_1080x1080px.mp4

POST 8
Para os pais que arrasam na cozinha, que tal um presente para ele fazer ainda mais
sucesso nas receitas? *Emoji Cozinheiro*

E o pai que conserta tudo sozinho? Já encontrou o presente pra ele? *emoji
encanador*

No comércio local você acha as melhores opções!

vídeo: FL-0039-21_Card_8_1080x1080px.mp4

POST 9
Abraçando forte pessoalmente, ou mandando muitos beijos virtuais, demonstrar
esse amor pelo seu pai é o mais importante! Feliz Dia dos Pais para todos os pais!



TWITTER

Post1
A campanha do Dia dos Pais "Para Multipais, multipresentes" chegou! Assista o filme
divertido, que mostra um pai que viu suas relações se transformando com o home
office!



POST 2
CDL, a campanha de Dia dos Pais é uma oportunidade perfeita para alavancar a
retomada do comércio! Baixe as peças da campanha e incentive seu associado a
participar também dessa data tão especial!

POST 3
Esse ano muitos pais estão enfrentando vários desafios para dar conta de tudo.
Trabalhando em home office e sendo pais 24/7! E você, pai, passou por alguma
história engraçada nos seus dias de home office? Conta aqui *seta pra baixo*



POST 4
Twitter Poll
Já garantiu o presente do seu pai para esse #DiadosPais? O dia deles tá chegando!
Corre no seu comércio local e aproveite!

Agora, conta pra gente: Qual multipai seria seu pai?
- Em Home Office
- Cozinheiro de plantão
- Conserta tudo
- Super-herói de filme!

POST 5
Abraçando forte pessoalmente, ou mandando muitos beijos virtuais, demonstrar
esse amor pelo seu pai é o mais importante! Feliz #DiadosPais para todos os pais!




