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Coloque o seu serviço 
na rede social. 

Líderes de clube: está na hora de conhecer o MyLion

Novembro de 2017 
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Agenda

• Apresentação do MyLion

• Como começar

• Preparando o seu clube

• E agora?

• Dúvidas



4

Uma nova experiência 
revolucionária
Nunca foi tão fácil se conectar e servir.
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Apresentamos o novo aplicativo 
MyLion para smartphone
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Planeje uma atividade

A partir do seu smartphone!
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Promova seu projeto

O MyLion torna fácil promover projetos de serviço para qualquer pessoa que 

use o aplicativo.
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Conecte-se com pessoas de todo o mundo

Inspire-se na comunidade global de mais de 1,4 milhão de Leões.
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Comunique-se instantaneamente

Use o chat para se conectar também localmente!
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Descubra atividades em qualquer lugar e a qualquer 
momento

O MyLion torna mais fácil encontrar atividades de serviço.

Faça buscas por Tipo, Filtros, Usuários ou Clubes.
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Siga o que for mais importante para você

Siga um clube ou leia comentários dos usuários.
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Participe de uma atividade de serviço

É fácil participar de uma atividade ou projeto!
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Classificações e opiniões

Compartilhe o seu feedback para fazer valer cada projeto.



Fique conectado

Exponha-se na rede social através do 

Feed de Notícias
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Mostre o seu impacto para o mundo

Cada usuário do MyLion tem a sua própria página de perfil.
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O seu clube também tem uma página de perfil
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Ganhe reconhecimentos

Ganhe reconhecimentos do aplicativo e seja prestigiado por superar os desafios 

de serviço e causar impacto.



Responda à seguinte pergunta

Questionário rápido



Como fazer o download e se inscrever

Como iniciar
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Fazer o download e inscrição

Vá a www.mylion.com

Faça o download do aplicativo
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Criar uma conta nova

A inscrição é fácil!
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Verificação = privacidade
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Mensagem de alerta = segurança
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Já tem uma conta? Faça o login
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Não é associado? Tudo bem



Cinco motivos para adorarem

Os Leões vão adorar o MyLion
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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.
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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.
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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. 
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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.



31

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
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Ferramentas e suporte

Contato: MyLion@lionsclubs.org
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Os Leões e Leos se sentirão seguros e protegidos



Responda à seguinte pergunta

Questionário rápido



O lançamento do MyLion

Hora de deixar os clubes prontos
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Está na hora de deixar os clubes prontos!

Há muito o que você pode fazer para preparar o seu clube para que a adoção 

do MyLion seja bem-sucedida:

Atualize o MyLCI

• E-mail

• Telefone celular

Forneça aos associados 

os seus respectivos 

números de associados

• Envie-o por e-mail

• Envie-o por 

mensagem de texto

• Imprima-o
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Lidere dando o exemplo

Planeje uma demonstração do MyLion para a próxima reunião usando o Kit de 

ferramentas do MyLion, que contém:

• Apresentação em PowerPoint, incluindo um roteiro

• Logotipo de marketing de alta resolução

• Guia para o Início Imediato 

• Vídeo promocional

• Kit do Líder (chegando em janeiro)

Faça o download desses recursos em www.mylion.org



Dezembro de 2017

Planos para o lançamento
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Fase I do lançamento: julho de 2017
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Atual disponibilidade e futuros lançamentos

Estados 

Unidos

Canadá

Brasil

Índia

Austrália

Nova 

Zelândia

EUROPA (fora da UE)

4 de dezembro de 

2017

FOLAC

18 de dezembro de 

2017

ISAAME

18 de dezembro de 

2017
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Em breve no MyLion

Quanto mais ouvimos de você, melhor podemos tornar o MyLion para todos os 

Leões e Leos usarem.

Gestão de 
voluntários

MyLion para o 
computador

Integração 
expandida

Atualização de 
perfis

Contato: MyLion@lionsclubs.org
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Mobilize-se!
Faça o download do MyLion em 

18 de dezembro em MyLion.org.

Contato: 

MyLion@lionsclubs.org


