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للغاية   سررنا 
ألنك هنا.

Thankyou إلى   االنتقال بـ 
فردية، مهمة  ليس   العالمية 
إلين�ا. لذا شكًرا لك النضمامك 

 لدين�ا )أنت + نحن( فرصة 
سانحة  إلطالق فكرة قد تغير 

مجرى التاريخ، وتب�دأ اآلن. 

NO SMALL PLAN

#THANKYOUTOTHEWORLD
#THANKYOUTOTHEWORLD
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بصغيرة[:  ]ليست  خطة   إليك 
فسنكون  تنجح،   ولكي 

بحاجتك أنت و  

بحيث تعلن بروكتر آند جامبل 
لقلب  موافقتهما  عن  ويونيليفر 

وتغيير  االستهالكية  النزعة 
معنا. العالم 

صوتك
مخيلتك
ابتكارك

موهبتك
تأثيرك

أصدقائك
عالقاتك

جيرانك
بلدك
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 إذا كنت ترغب بذلك، 
نفعله  ما   فإليك 

في بضع خطوات صغيرة:

لننطلق:   .1 
)إذا كنت تقرأ هذا، يحتمل أن تكون 

قد نفذت هذه الخطوة بالفعل!(: 
شاهد الفيديو وشاركه على مواقع 

التواصل االجتماعي مع وضع إشارة إلى 
proctergamble@ وunilever@ باستخدام 
  #thankyoutotheworld الهاتشتاغ  عالمة 

 2. ولزيادة الحماس: 
اطلب من صديقين القيام باألمر ذاته 

 3. جهد إضافي: 
كن مبدًعا! إليك بعض األفكار من 

فريقنا:

نطلب من األشخاص نشر عبارة:

 أنا مهتم،
هل أنتم 
كذلك؟

#THANKYOUTOTHEWORLD

 ـ قد تب�دو هذه 
ً
يب�دو األمر بسيطا

القصيرة وعالمة  األربعة  الكلمات 
نعتقد  ولكنن�ا  صغيرة،  الهاتشتاغ 

أن بوسعها تغيير كل يشء. انتب�ه، 
لن يكون من السهل التخلص من 

اثنتي�ن  انتب�اه  لجذب  الضوضاء 
من أكبر الشركات في العالم. 

يشكل النشر على وسائل التواصل 
لكنن�ا  طيب�ة،  بداية  االجتماعي 

ندرك أن األمر سيتطلب منا جميًعا 
استخدام ما في أيدين�ا لمشاركة 

هذه الفكرة مع العالم. 

عندما يب�ذل عدد كاٍف منا ما في 
الكلمات،  وسعه لتضخيم هذه 

فسنصبح قوة ال يمكن إيقافها - 
للتغيير في حياتن�ا.  صوت 
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عبارة: عن  للتعبير  طرق 

أنتم كذلك؟ أنا مهتم، هل 

 تذكر أن تأخذ صورة أو مقطع فيديو وأن تشير إلى وسم 
unilever@ بحيث يتمكنون من  proctergamble@ أو 

ا. 
ً

أيض رؤيتها 

االجتماعي: التواصل  مواقع  على   تابعنا 
@thankyouaus 

 

ارسمها على جدارية. 

 اطبع الالفتة أدناه وارفعها أمام أحد المعالم البارزة 
مدينتك.  في 

اطلب من أصدقائك األكثر شهرة أن ينشروها. 

 ضعها في توقيع بريدك اإللكتروني مع رابط إلى موقعنا 
اإلنترنت. على 

انظم أنشودة جذابة موجهة إلى بروكتر آند جامبل ويونيليفر.

 اكتبها، ثم خذ لقطة شاشة لها وضعها كخلفية في 
 .zoom تطبيق 

إذا كنت في المدرسة، اعرض مقطع فيديو لصفك بأكمله 
يقول ذلك.

ارفعها على علم من منزلك بحيث يتمكن جيرانك من رؤيتها.

 ضعها كتصميم على قميصك والتقط بعض الصور في 
جميلة.  أماكن 

TikTok اليت تنشر الخبر. قم بأداء رقصة 

يب�دو ذلك جنونًي�ا،  الوعي...  ذ هبوًطا مظلًيا تكريمًيا لنشر 
ّ

نف
 في حملتن�ا األخيرة! 

ً
لكن فعل أحدهم ذلك فعال

 ارفع الفتة خلف طائرة هليكوبتر حول مدينتك... نعم، 
ا!

ً
لقد حدث هذا أيض

 هذه مجرد بعض األفكار كبداية! فلتنطلق ولتكن مبدًعا. 
ال يسعنا االنتظار لمعرفة ما تفعله!
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 أنا مهتم،
هل أنتم 
كذلك؟

#THANKYOUTOTHEWORLD


