COMO FAZER UM TWITAÇO?
O QUE É UM TUITAÇO
O tuitaço é uma chuva de mensagens, também conhecidas como tweets, sobre um assunto no Twitter.

O QUE É E PARA O QUE SERVE UMA HASHTAG?
Para que essa chuva de tweets fique popular, o ideal é criar uma hashtag. A hashtag é uma palavra
que resume a sua causa e essa palavra sempre vem acompanhada do símbolo do jogo da velha. Um
exemplo de hashtag é #SemFlorestaSemVida.
O ideal é que a hashtag seja o mais curta possível. As palavras que compõem a hastag não devem ter
espaços entre elas, exemplo: #TomaraQueCaia

O QUE EU PRECISO PREPARAR PARA FAZER UM TUITAÇO?
PASSO 1
Escolha um dia e um horário para fazer o seu tuitaço. Lembre-se que tem que ser um horário onde o
maior número de pessoas possam participar.
Você precisa determinar quanto tempo durará o seu tuitaço. O ideal é que ele dure no máximo 1 hora
mas ele pode variar de 30 minutos a 1 hora e 30 minutos.

PASSO 2
Crie o máximo de mensagens possíveis para serem postadas no Twitter. Todas as mensagens devem
conter no máximo "140 caracteres e, já com a hashtag que você criou ou a hashtag #DesmatamentoZero.
O ideal é que você solte pelo menos "1 mensagem no Twitter por minuto!
Crie os seus tweets e coloque em uma planilha que seja acessível para todo mundo. Assim, as pessoas
que forem participar do seu tuitaço, terão acesso as mensagens para postar também. Para isso, você
pode utilizar o Google Planilhas http:/ !bit.ly!planilhaonline
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PASSO 3
Comece a convidar seus amigos alguns dias antes. Você pode convidar as pessoas para participar
usando as suas redes sociais. Crie uma imagem convite e poste no seu mural e peça para que seus
amigos compartilhem. Reúna o máximo de amigos para que seu tuitaço seja um sucesso.
Faça um evento no Face book, na descrição explique o que é e como participar, convide seus amigos
para o e ve nto. Não se esqueça de colocar a planilha de tweets na descrição.
Chegou o grande dia? Agora é só arrasar e soltar o máximo de tweets possíveis!

