BonDiaMon

Kit de primers auxilis
per a entitats
sense ànim de lucre

Per què comunicar
Constantment estem comunicant, tant si volem com si no.
L’atenció a l’usuari, els quadres que tenim a la paret,
fins i tot el nostre logo, tot comunica!

I no només això, qualsevol persona pot comunicar per nosaltres. Un voluntari
content i motivat pot ser un gran amplificador del missatge i un important
atraient de socis. També, i contràriament, un voluntari descontent pot fer
desconfiar a molta gent de la nostra reputació. Com més propera ens sigui
aquesta persona que ens ho explica, més ens creurem el seu missatge.

Per això ens cal avançar-nos i ser propers. Mostrar-nos darrere la càmera, posar noms i
cares, explicar la causa amb la que treballem és molt important per definir la nostra
imatge. Pot ser que la nostra causa sigui tan senzilla d’entendre com la del tancament dels
circs o pot ser que sigui més complicada com la reducció de danys en persones amb
problemes de drogoaddicció. Però sempre, sempre, podem trobar la manera de fer arribar
el nostre missatge a la gent. Sempre trobarem un punt en comú amb la nostra audiència.

Així que, ja que hem de comunicar,
fem-ho de manera conscient.
Però, i què fem si no tenim temps?

Minuts que estalvien hores
Duniya mu domandin-domandin
El món es fa a poc a poc

Atura’t a pensar cap a on vols anar.
Els Mandinkes són una ètnia africana que
s’ha dedicat anys i anys a l’agricultura.
Quan sembres una llavor saps que hauràs d’esperar fins obtenir-ne
els fruits, i això exactament és el que passa amb la nostra imatge corporativa.

Però nosaltres tenim poc temps,
Noemí –em direu– i això de les xarxes
socials de vegades és farragós.

Ho sé! Però val la pena fer el que
se’n diu un pla de comunicació,
encara que sigui a petita escala.

Pren paper i bolígraf i
completa aquest mapa mental:
QUI SOM?
D'ON VENIM
ON SOM?
CONCRETA 3 ACCIONS
PER AQUEST MES

QUE VOLEM
TRANSMETRE

COM HO VOLEM
TRANSMETRE
- Off-line
- On-line

Quina història vols explicar
Has sentit a parlar del Storytelling? Segur que a la teva Entitat
hi ha moltes històries per explicar. Potser tu no hi dónes importància
perquè les has viscudes directament o perquè ja hi estàs
acostumat o acostumada, però que a les persones que t’acaben de
conèixer, les ajuda a situar-te en l’espai i el temps:

Saber qui va fundar l'Entitat, què el/la va moure
a fer-ho, a qui esteu ajudant, com se sent la persona
que rep l’ajut, anècdotes del vostre dia a dia... noms,
cares, emocions... aquesta és la clau.
Què t'arriba més al cor?
Llegir-te els Estatuts d'una ONG i el seu CIF o bé que,
a més a més, puguis llegir-ne històries fidedignes
seves com aquestes?

“Fa 10 anys, la senyora
Paquita va patir una
malaltia i va voler que
ningú més paés pel
mateix.
Ara que està jubilada,
es dedica al 100% a la
seva Aociació.”

“A quatre anys d'edat a
l'Índia, vaig haver de fugir
de casa amb la meva
germana i vàrem
sobreviure pels carrers i
estacions de tren de
Mumbai. Ara he aconseguit
un negoci propi, on ajudo
els nens i nenes que viuen
al carrer.”

“Vaig voler sortir de Gàmbia
per viatjar fins Europa.
Em van prometre un viatge
de dos mesos i em va durar
dos anys.
Cada setmana aistia a set
funerals de companys
de ruta.”

Segur que mentre ho egies
t’ha aflorat alguna emoció.
Això és el que enganxarà al
vostre públic... A menys que
tinguis una Aociació sobre
numerologia, serà complicat
que el número de CIF
desperti aquesta neceitat de
voler formar part del
teu projecte.

Com la vols explicar
Depenent del públic al que ens volem adreçar, haurem
d'utilitzar un o altre llenguatge. Però sempre hem de
tenir cura d’alguns aspectes:

RESPECTE: És molt important saber transmetre el respecte i
l’empatia cap al col·lectiu amb qui treballem. Com sempre,
buscar aquest punt en comú que comparteix la persona receptora
de l’ajut i la persona que pot donar l’ajut.

GÈNERE: Evitar l’ús sexista del llenguatge
utilitzant formes genèriques, formes concretes
i formes dobles.

POSITIVE WORLD IMPACT: L’estil que segueix BonDiaMon té en
compte la Programació Neuro-Lingüística i manté frescor en els
seus missatges (El nostre secret? Sempre que puguis, somriu
mentre escrius). Creativitat i pro activitat al poder!

On la pots explicar
Els Fules o Peul són el poble nòmada més gran del món, que s’ha dedicat de
sempre a la ramaderia, caminant cada dia molts quilòmetres. De fa segles, la
tradició oral manté viva tota una cultura. Una de les seves dites que més
m’ha servit en comunicació és: “Vés sempre pel camí que té arbres.” Així
doncs, si li preguntessis a un Fula per on començar amb les xarxes socials,
et diria: “Vés sempre pel camí que té arbres,” o bé, el que és el mateix,
“cerca una referència.” En el món dels community managers et
dirien que indaguis quins són els teus competidors, qui s’assembla a tu i et va
davant.
No en tots els àmbits hi trobem competidors, pot ser que encara et trobis en
un oceà blau on no hi ha depredadors, però de ben segur que hi ha alguna
Entitat que admires a nivell de comunicació.
Fixa’t en com ho estan fent, imagina’t fent-ho exactament igual i, després,
passa-ho pel filtre de la teva “marca personal.”

Fes un istat de tres Entitats del teu
nínxol que tinguin èxit, i defineix amb
una paraula la seva característica principal:
1 ____________________
2____________________
3____________________
Un conse, fixa’t en:
- On comuniquen aquestes entitats.
- Quin format hi predomina.
- Quina estètica.

Ens hi posem?
Quina és la xarxa social més adient
FACEBOOK: Imprescindible. Facebook segueix essent la número 1 de les
xarxes socials, un punt d'avantatge ja que hi estem molt familiaritzats.
Pots publicar contingut propi o compartir-hi notícies relacionades.

INSTAGRAM: Segueix creixent i és una molt bona eina per ensenyar la teva
tasca de manera visual. És una eina molt recomanable però cal tenir cura de
l’estètica de les imatges. Us recomano que utilitzeu els hashtags tant per a
fer-vos visibles com per a trobar persones que puguin estar interessades en
la vostra Entitat.
TWITTER: Si haguéssim de prescindir d’una xarxa social, segurament seria
Twitter. Però no requereix gaire temps i al final tot acaba sumant. Missatges
curts, millor amb imatge o vídeo. Podem fer retweets de notícies o de tweets
de persones expertes en el nostre àmbit.

YOUTUBE: El vídeos són el futur, i Youtube no fa més que créixer. Això sí, si
t’estàs plantejant obrir un canal al Youtube, hauràs de seguir les regles del
joc. Cal invertir-hi temps i tenir coneixements bàsics d’edició. L’energia que
transmets és molt important i els 15 primers segons són clau per enganxar-hi
la teva audiència. Et llences a la piscina? T’asseguro que hi té aigua.

Estalvia temps
Sabeu aquella dita “qui va de pressa plega tard”? Anem per
pams, definim la nostra imatge, escollim una eina i aleshores
planifiquem els continguts:
Planifica els textos i les imatges que utilitzaràs.
Promou alguna campanya, inspira’t en alguna notícia
d’actualitat, celebra algun dia mundial relacionat
amb la teva tasca.
Si estàs pensat fer un vídeo, tingues clar el missatge
(senzill i proactiu) i fes-te un guió. Per poder improvisar,
cal tenir-ho molt ben preparat.
Programa els posts de tot el mes amb alguna pàgina web o App i
dedica’t només a les noves notícies que vagin sorgint i a
interaccionar amb els seguidors/es.

Ho tens clar?
Llença't a la piscina que està
plena d’aigua.
Et queda algun dubte?
Contacta amb nosaltres i
et donarem un cop de mà

Si vols un preupost adaptat a les teves
neceitats per a que ens fem càrrec de
l'àrea de comunicació de la teva entitat

Truca'ns al 622.685.900 o envia'ns
un mail a: noemi@bondiamon.com

