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Atualmente, no ponto de vista de negócios, é imperativo que as organizações tenham website. As pessoas visitam 
website de organizações porque tem interesse em saber mais sobre elas. Quando uma pessoa se depara com o 
nome de uma empresa que nunca ouviu, ou que quer mais informações sobre ela, automaticamente vai a Internet 
procurar a website. A Website muitas vezes é primeiro ponto de entrada de uma pessoa às organizações. No 
mundo de hoje, cheio de constantes mudanças de tecnologia, uma website não somente é uma fonte de 
informação para visitantes, mas também um instrumento para uma organização gerar publicidade. 
 
As organizações querem que as pessoas voltem sempre as suas sites. Então, como uma organização pode garantir 
que as pessoas voltem a sua site? Pode ser difícil de garantir, todavia, as organizações certamente podem fazer 
com que suas sites sejam bem interessantes e atrativas. 
 
Quando criando uma website tenha em mente as seguintes perguntas: 

 
 O logo e o slogan da Soroptimist estão em todas as páginas?  
 A site inclui a declaração da missão Soroptimist? 
 Ela tem as cores, aparência e impressão da marca Soroptimist?  
 Os programas da Soroptimist estão descritos? 
 A site destaca fotos de sócias realizando projetos focalizados em mulheres e meninas?  
 A barra de navegação aparece em todas as páginas? 
 Ela tem uma seção somente para sócias onde as informações pessoais ficam seguras? 
 A site tem um link para as sites da Soroptimist <Soroptimist.org> e campanha Viva seu Sonho 

<LiveYourDreamCampaign.org>? 
 A site do clube tem link para a website da região?  
 O conteúdo é interessante e atualizado? 
 As informações de contato do clube ou região são fáceis de achar?  
 Uma pessoa foi nomeada para atualizar regularmente a website?  
 A site é bem organizada e fácil de ler? 

  

Para Maiores Informações  
Envie suas perguntas sobre website para o departamento de comunicações do escritório central da Soroptimist:  
 
1709 Spruce Street 
Philadelphia, PA 19103 
Fone: + (215) 893-9000 
Fax: +(215) 893-5200 
E-mail: siahq@soroptimist.org 
Web: www.soroptimist.org 
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