MANDE E-MAILS ÀS EMPRESAS

Junte-se a muitas outras vozes na Anne Nation enviando emails aos executivos das companhias e pedindo diretamente a
eles nossa série de volta. Não sabe o que escrever? Ou, inglês
não é sua língua materna? Sem problemas. Use o gerador
automático abaixo para enviar uma mensagem elaborada
previamente (por enquanto, essa ferramenta funciona melhor
em computadores). Certifique-se de trocar "YOUR NAME" pelo
seu próprio nome no e-mail para Nothwood. Se o gerador
automático não funcionar, tente copiar daqui.

 "Choose a Netwoork" = "Escolha uma Empresa"
 "First copy the email template below and then click on the
button -> Edit email" = "Primeiro copie o modelo de email
abaixo e depois clique no botão -> Editar email"

JUNTE-S E À FES TA N O TWI TTE R

Siga @BulbsForever e @awaefanprojects para ter acesso a
informações importantes e notificações! Pesquise
#renewannewithane para encontrar outros fãs e se juntar a
conversas. Use a hashtag em todos os seus tweets.
Tente conseguir pelo menos 50 seguidores para que seus tweets
contem nas trending parties (ocasiões em que subimos tags nas

tendências mundiais). Você pode se apresentar nos comentários de
perfis maiores e eles te ajudarão a chegar aos 50 seguidores
rapidamente.
Inclua o link da petição e o link do site da Anne Nation na sua bio
(no Instagram também).
Saiba Mais

Mais Dicas do Twitter

Apoie todos os artigos publicados sobre a campanha e a série:
comente, curta, e dê retweet neles.
Comente em posts relevantes da @CBC e da @netflix (por favor, leia
os posts antes de comentar, usando a ferramenta de tradução do
tweet, e NUNCA fale sobre a série embaixo de conteúdos sensíveis,
especialmente com a CBC). Ocasionalmente, coloque o link da
petição ou deste site em seus comentários!
 Consiga novos espectadores ao procurar pelas frases abaixo e
responder com “Anne with an E ” (sem usar a hashtag
#renewannewithane):






“Recomendações da Netflix”
“Sugestões da Netflix”
“Assistir na Netflix"
"Ver na Netflix”
Não lote de spam. Se alguém já respondeu, apenas curta a resposta.

AS S I NE E COM PARTI L HE A PETI ÇÃ O

Primeiro, assine a petição. Depois que tiver feito isso, por favor,
comece a compartilhá-la com outras pessoas.

No Twitter: Procure “Anne with an E ” ou as tags
(#AnneWithAnE #SaveAnneWithAnE #AnneWithAnESeason4
etc) e responda às pessoas que estão gostando da série.
Compartilhe o link desta página e convide-as a assinar a
petição.
Tente compartilhar a petição na língua materna da pessoa!
Você pode conferir essa thread para exemplos ou usar o Google
Tradutor.
Saiba Mais

Mais informações...





Se você não tiver certeza de que a pessoa é um novo fã, olhe o perfil
dela. Se ela já estiver sendo seguida por outros FCs (perfis de fãs),
há uma boa chance de já ter assinado a petição.
Se alguém já respondeu com o link, apenas curta a resposta. Não há
necessidade de postá-lo novamente. Engajamento ajuda o link da
petição a permanecer no topo das respostas do tweet.
 Compartilhe no Instagram e no YouTube (veja dicas boas aqui)

PEÇA, REC OM END E E AS S I S T A

Peça novas temporadas de ANNE WITH AN E na Netflix e
na CBC. Complete os campos com “Anne with an E season 4” e
“Anne with an E season 5.”
Recomende ANNE WITH AN E para novos espectadores.
Procure “o que assistir” ou frases similares no Twitter.
Responda com ANNE WITH AN E!

Assita a ANNE WITH AN E na Netflix e no CBC Gem. Se você
não mora no Canada, precisará instalar um VPN gratuito para
mudar o endereço de IP do seu país para um canadense.
Experimente o Hoxx VPN.
Saiba Mais

Mais Informações...





Por favor, assista, curta, dê retweet e compartilhe os trailers da série
no Instagram, YouTube e Twitter! Quanto mais visualizações,
melhor.
Compartilhe esse site com novos espectadores que aparecerem no
Twitter tristes por descobrirem sobre o cancelamento! Traga-os
para a comunidade compartilhando esse site e dando aos boas
vindas ao nosso fandom.

