
Campanha Nacional
de Doação de Sangue

#EudouoSangue

3 1  a g o s t o  a  1 4  d e  S e t e m b r o

www.eudouosangue.com



Vamos juntos fazer o bem?

Participe da
4ª Campanha Nacional de Doação de Sangue!

Sabia que as pessoas que fazem 
parte da sua universidade 
podem salvar milhares de vidas 
com um simples ato?



A participação da sua universidade 
pode salvar muitas vidas!

https://saude.abril.com.br/medicina/ministerio-da-saude-
reforca-necessidade-da-doacao-de-sangue-no-frio/

https://www.portalmidia.net/doar-sangue-ajuda-a-salvar-
vidas-e-faz-bem-para-a-saude/



1 doação pode salvar 
até 4 vidas.
Imagina quantas vidas 
vocês podem salvar!

A Campanha Nacional de Doação de Sangue 

começou em 2018 e têm como objetivos salvar a 

vida de milhares de pessoas e conscientizar a 

sociedade sobre a importância desse ato. 



Participando da Campanha de 
Doação de Sangue:
• Sua universidade participará de uma causa que pode salvar 

milhares de vidas!

• As pessoas ficarão ainda mais motivadas, pois estarão abraçando 

uma causa que impacta muitas pessoas!

• Sua universidade ajudará a conscientizar sobre a importância da 

Doação de Sangue.

• Forneceremos a Estrutura da Campanha (marca, site, etc) e 

expertise.

• Enviaremos materiais de comunicação para divulgação.

A estratégia de comunicação e as peças serão enviadas à parte.



Histórico 2018 e 2019



2018 2019

2 Campanhas Doação de Sangue
(Abr e Ago) 

1 Campanha Doação de Sangue
(Fev)

8.751 doações

35.000 vidas salvas

151.814 visualizações

na página da campanha

8.366 doações

33.464 vidas salvas

+130 locais de coleta



Redes Sociais
Instagram | Linkedin | Facebook | Twitter
Participação Influencer: Paola Antonini

3ª Campanha de Doação  Fev/19



Redes Sociais
Instagram | Linkedin | Facebook | Twitter
Participação Influencer: Paola Antonini

3ª Campanha - Fev/19



31 de agosto a
14 de setembro

Objetivo
40.000 vidas salvas

A próxima Campanha 
está chegando!



Venha com a gente nesse 
movimento do bem!
Para ajudar, enviaremos os materiais de 
comunicação à parte. Caso tenha alguma dúvida, 
procure alguém da equipe Santander.
Vamos juntos fazer o bem!


