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Netaktivisták 

részére 
 

Kedves Barátom! 

 
Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Neked, hogy elvállaltad ezt a munkát és ezzel is segíted a 

SOCIETAS munkáját, illetve az MSZP választási sikereit! 
 

Az elmúlt napokban munkatársaink telefonon felkerestek minden az országban élő SOCIETAS tagot és 

szimpatizánst, akikből több mint száz fő fogadta el felkérésünket. Ebből a csapatból szándékunkban áll 
egy hatékony és ütőképes online csapat megszervezése, amely képes lesz az MSZP politikájának 

képviseletére a világhálón. A feladat nem könnyű, de hisszük, hogy veletek, Veled képesek leszünk a hazai 
internethasználó közvélemény érdemi meggyőzésére. A mai naptól Te is ennek a csapatnak vagy tagja, 

ezért köszöntünk Téged! 
 

Erről az e-mail címről fogjátok kapni tőlünk a feladatokat, információkat, segítségeket kérlek, hogy mindig 

figyelj arra, hogy erről az e-mail címről mit kaptál. Kezdetben minden olyan esetben, ha e-mailt küldünk 
Neked, akkor azt a nálunk regisztrált és nyilvántartott mobilszámodra egy SMS-ben is megerősítjük. Így 

mindig tudni fogod, ha kaptál valamit. 
 

Levelünk mellékleteként megtalálod azt a Kisokost, amit a SOCIETAS netkampányáról, illetve a 

világhálóról tudnod kell, hogy ezt a munkát elvégezd. Természetesen ez a teljes igénye nélkül készült, de 
úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb tippeket, trükköket megtalálod majd a munkádhoz. Mellékeltük 
számodra még rögtön az első feladatot is, amelyből – elhiheted – még nagyon sok lesz.  Kérlek, hogy 

figyelmesen kövesd azt lépésről-lépésre, mert ezen is múlhat a csapat további sikerei! 
 

A fentiekben eddig csak a munkáról és a feladatokról beszéltünk neked, de mi elsősorban nem egy 
munkaszervezet vagyunk és nem is szeretnénk, ha így gondolnál a szervezetre, ezért egy versenyt 

hirdetünk a csapat tagjainak számára. A versenykiírást megtalálod egy külön mellékletben, ahol sok-sok 

értékes nyereményt kínálunk Neked, ha aktív és hasznos tagja leszel a csapatnak és összeméred a 
tudásod és szorgalmad a többiekkel. 

 
Arra kérlek, hogyha bármilyen kérdésed, észrevételed van a fentiekkel kapcsolatban, akkor ne habozz és 

keress minket az elérhetőségeinken. Készséggel válaszolunk!  
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