
TUTORIAL INSTALAÇÃO 

APLICATIVO “MYLION” 





Uma nova experiência 
revolucionária
Nunca foi tão fácil se conectar e servir.



Como fazer o download e se inscrever

Como iniciar



Fazer o download e inscrição

Vá a www.mylion.com

Faça o download do aplicativo

Acessem à loja de aplicativos do aparelho iOS ou Android e fazer uma busca por MyLion. 
É bem fácil encontrar. Depois de baixar o aplicativo, siga os 3 passos simples para
concluir a inscrição.



Criar uma conta nova
A inscrição é fácil!



• Quando você abrir o MyLion pela primeira
vez, toque no botão de Inscrição para começar
a criar a sua conta.

• O primeiro passo para criar uma conta é
fornecer algumas informações para garantir
que possamos verificar que você seja o Leão
que diz ser.

• O que você precisa fazer é inserir o seu
número do associado, endereço de e-mail ou
número de telefone celular e criar uma senha
segura. A sua senha precisa ter pelo menos 6
caracteres e conter pelo menos uma letra
maiúscula e um número.

• Se você tentar usar um endereço de e-mail
que alguém já tenha utilizado para se
inscrever no MyLion, você não conseguirá
fazê-lo. Novamente, isto garante a segurança
e proteção das suas informações pessoais.

NOME

SENHA



Verificação = privacidade
Antes que você possa fazer qualquer coisa, você receberá um e-mail de confirmação
com um link seguro, ou uma mensagem de texto com um código de segurança, no qual
você precisará clicar, ou inseri-la, para confirmar que você seja o verdadeiro dono das
informações que inseriu. O MyLion não permitirá que você prossiga se não confirmar e
concluir esta verificação de segurança.



Mensagem de alerta = segurança
Agora, se você receber uma mensagem de alerta como a que vê aqui, isto talvez
signifique que você possa estar tentando usar um número do associado, endereço de e-
mail ou número de telefone celular que já tenha sido inscrito, isto mostra que a nossa
segurança está funcionando. Se você for o legítimo dono destas informações e estiver
recebendo esta mensagem por engano, basta contatar o suporte ao associado para
esclarecer.



Já tem uma conta? Faça o login
Se você já tiver uma conta,
é muito fácil voltar ao
MyLion, basta digitar o seu
nome do usuário e senha
na tela de login. E, o
melhor é que você vai ficar
dentro do aplicativo, assim
não precisa digitar o seu
nome do usuário e senha
todas as vezes, assim como
todos os aplicativos
populares com os quais
você está acostumado.



Cinco motivos para adorarem

Os Leões vão adorar o MyLion



O MyLion torna a 

coordenação e gestão 

de um projeto de 

serviço mais fácil do 

que nunca. 

Motivo nº 1 para adorar o MyLion

Chega de telefonemas. 

Chega de folhas de papel com listas de 

participantes. 

Chega de convites por e-mail que se perdem.



O MyLion facilita que 

se converse com Leões 

de todo o mundo com 

toda a segurança. 

Motivo nº 2 para adorar o MyLion

Pense que ótimo será para os Leões compartilhar 

ideias com pessoas de todo o mundo.



O MyLion propicia a 

cada líder e associado 

do clube a capacidade 

de compartilhar o seu 

impacto de serviço 

com o mundo. 

Motivo nº 3 para adorar o MyLion

Com apenas um toque, todos no Facebook podem 

ver o que você e o seu clube estão fazendo. 



O MyLion conecta 

instantaneamente o 

mundo do serviço. 

Motivo nº 4 para adorar o MyLion

Qualquer um pode descobrir projetos acontecendo 

perto ou onde se esteja viajando, ou com base em 

interesses comuns. 

Pense se não é ótimo estar em férias e encontrar um 

projeto de serviço local do qual você pode fazer 

parte.



Todos nós sabemos 

como os Leões 

adoram 

reconhecimento pelo 

impacto do seu 

serviço.

Motivo nº 5 para adorar o MyLion

Não há melhor maneira de compartilhar o Leonismo 

com a comunidade global do que ganhando um 

reconhecimento, promovido com destaque no 

MyLion, por atingir determinadas metas



TM

Coloque o seu serviço na 
rede social. 




