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Kami sangat senang  
Anda ada di sini!
Membawa Thankyou ke dunia bukanlah 
pekerjaan satu orang saja , jadi terima 
kasih telah bergabung bersama kami.

Kita (Anda + kami) memiliki  
kesempatan langka untuk meluncurkan 
ide yang dapat mengubah arah  sejarah, 
dan itu dimulai sekarang. 

NO SMALL PLAN

#THANKYOUTOTHEWORLD
#THANKYOUTOTHEWORLD
#THANKYOUTOTHEWORLD

#THANKYOUTOTHEWORLD
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Inilah rencana [besar]nya:  
Agar berhasil, kami  
membutuhkan Anda dan   

sehingga P&G dan Unilever  
mengatakan ya untuk 
membalikkan konsumerisme  
dan mengubah dunia bersama kita.

SUARA ANDA
IMAJINASI ANDA
KREATIVITAS ANDA
BAKAT ANDA
PENGARUH ANDA
TEMAN-TEMAN ANDA
JEJARING ANDA
LINGKUNGAN ANDA
NEGARA ANDA
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Jika Anda siap untuk itu,  inilah 
yang akan kita  lakukan dalam 
beberapa langkah kecil:

1. Ayo mulai:  
(Jika Anda sedang membaca ini, 
Anda mungkin sudah melakukan 
langkah ini!): Tonton videonya, 
bagikan di media sosial, dan tandai 
@proctergamble, @unilever dengan 
hashtag #thankyoutotheworld  

2. Naik ke level selanjutnya:  
Minta dua orang teman untuk 
melakukan hal yang sama 

3. Melangkah lebih jauh:  
Kreatiflah! Berikut beberapa ide dari 
tim kami:

Kami meminta orang untuk memposting:

SAYA IKUT, 
ANDA 

BAGAIMANA?
#THANKYOUTOTHEWORLD

Kedengarannya sederhana – 4 
kata dan tagar singkat ini mungkin 
tampak sepele, tetapi kami yakin 
kata-kata dan tagar itu dapat 
mengubah segalanya. Berupaya 
keras untuk mendapatkan perhatian 
dari dua perusahaan terbesar di 
dunia itu tidaklah mudah. Postingan 
media sosial adalah awalan yang 
bagus, tetapi kita tahu bahwa 
kita perlu menggunakan seluruh 
kemampuan yang ada untuk 
membagikan ide ini kepada dunia! 

Bila cukup banyak dari kita 
melakukan upaya semampunya 
untuk memperkuat pesan ini, 
kita bisa menjadi kekuatan yang 
tak terbendung - suara untuk 
perubahan dalam kehidupan kita. 
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Cara menyampaikan pesan:

SAYA IKUT, ANDA BAGAIMANA?

Ingatlah untuk mengambil gambar atau video dan 
tandai @proctergamble atau @unilever agar mereka 
juga melihatnya! 

Ikuti terus di media sosial: 
@thankyouaus 

Tuliskan di lukisan mural. 

Cetak pesan itu di bawah dan pegang di depan tempat ikonik  
di kampung halaman Anda sendiri. 

Mintalah teman Anda yang paling tersohor untuk 
mempostingnya. 

Masukkan ke dalam email signature Anda dengan tautan ke situs 
web kami.

Buat jingle menarik yang ditujukan kepada P&G dan Unilever.

Ketik pesan tersebut, buat tangkapan layar, dan jadikan sebagai 
latar belakang zoom Anda. 

Jika Anda di sekolah, buatlah sebuah video yang menayangkan 
seluruh teman sekelas Anda sedang mengucapkannya.

Kibarkan di bendera dari rumah Anda sehingga tetangga Anda 
dapat melihatnya.

Rancang kaus Anda sendiri dan ambil beberapa foto di tempat-
tempat yang menarik. 

Buat tarian TikTok yang menyebarkan pesan ini.

Lakukan terjun payung sebagai penghormatan untuk 
menyebarkan kesadaran... terdengar gila, tetapi seorang pria 
benar-benar melakukannya di kampanye terakhir kami! 

Bentangkan spanduk di belakang helikopter mengelilingi kota 
Anda... ya, ini juga terjadi!

Ini hanyalah beberapa pemikiran awal! Silakan lanjutkan, 
kreatiflah. Kami tidak sabar untuk melihat apa yang Anda 
lakukan!
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SAYA IKUT, 
ANDA 

BAGAIMANA?
#THANKYOUTOTHEWORLD


