
 

atun 

Bộ công cụ Truyền thông Xã hội  

Giúp chúng tôi quảng bá atun!  
Atun là một ứng dụng di động MIỄN PHÍ cho cáccông nhân nhà máy trước và đang bị ảnh hưởng bởi                     
Corona. Atun cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các bài học điện tử và hỗ trợ cho phụ huynh                      
giáo dục con cái. Chương trình học được thiết kế với sự hợp tác của Empower@Work, Labor Solutions                  
và School to School International. 

Để giúp bạn thuận tiện chia sẻ thành quả này, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông điệp khác nhau mà bạn                      
có thể chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau bao gồm Facebook, Instagram,                  
Whatsapp, Twitter và Viber. Bạn cũng có thể nhận được hình ảnh độ phân giải tốt nhất từ chúng tôi để                     
gửi cùng với những tin nhắn này  tại đây .  

Xin vui lòng chia sẻ cho cộng đồng của bạn biết về chúng tôi! Càng nhiều người sử dụng ứng dụng,                     
chúng tôi càng có thể hỗ trợ nhiều người hơn!   

Cám ơn sự giúp đỡ của bạn, 

Đội ngũ atun 
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https://www.atun.app/promo


 

 

 

Chủ đề VN Hình ảnh minh hoạ  Nội dung tiếng Việt 

Sức khoẻ A 

 

Bạn có đang gặp khó khăn khi duy trì hoạt động trong 
đại dịch COVID-19? Truy cập ngay atun, một ứng 
dụng di động miễn phí cung cấp thông tin và lời 
khuyên hữu ích, hỗ trợ công nhân trong đợt bùng 
phát dịch bệnh này. Nhấp vào liên kết này để tải atun 
https://bit.ly/taiatunngay  

Sức khoẻ B 

 

Sức khỏe là điều bạn có thể kiểm soát trong thời điểm 
biến động này. Atun một ứng dụng di động miễn phí 
được thiết kế để cung cấp thông tin và lời khuyên hữu 
ích, hỗ trợ công nhân ngăn ngừa và tăng cường sức 
khoẻ trong đợt bùng phát dịch bệnh này. Nhấp vào 
liên kết này để tải atun  https://bit.ly/taiatunngay  

Căng thẳng A 

 

Các nghiên cứu cho thấy 3 trong số 4 người mắc 
bệnh trầm cảm sẽ bị thiếu ngủ. Đó là lý do tại sao 
chúng tôi thiết kế atun: một ứng dụng di động miễn 
phí với các lời khuyên và thông tin hữu ích để giúp 
bạn đối phó với căng thẳng và mất ngủ. Nhấp vào liên 
kết này để tải atun  https://bit.ly/taiatunngay  

Căng thẳng B 

 

Hãy cùng tìm hiểu làm thế nào để xoa dịu tinh thần 
trong thời điểm biến động này với atun, một ứng dụng 
di động miễn phí cung cấp các lời khuyên và thông tin 
hữu ích để hỗ trợ bạn trong đợt bùng phát này. Nhấp 
vào liên kết này để tải atun  https://bit.ly/taiatunngay  
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Cập nhật tin tức A 

 

Luôn cập nhật thông tin và các lựa chọn trong dịch 
COVID-19. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế atun: 
một ứng dụng di động miễn phí để hỗ trợ người lao 
động trong đợt bùng phát này. Nhấp vào liên kết để 
tìm hiểu thêm  https://bit.ly/taiatunngay  

Cập nhật tin tức B 

 

Đâu là tin thật? Đâu là tin đồn? Cập nhật thông tin 
đáng tin cậy về COVID-19 từ atun: một ứng dụng di 
động miễn phí được thiết kế để hỗ trợ người lao động 
trong đại dịch này. Nhấp vào liên kết này để tải atun 
https://bit.ly/taiatunngay  

Trường học A 

 

Đừng để việc học dừng lại ngay cả khi con bạn không 
thể đến trường. Tải ngay atun: một ứng dụng di động 
miễn phí với các bài học trực tuyến bổ ích cho con 
bạn. Nhấp vào liên kết này để tải atun (link) 

Trường học B 

 

Bạn cần hỗ trợ con bạn cập nhật kiến thức trong dịch 
COVID-19? Tải ngay atun để truy cập các bài học bổ 
ịch. Atun, một ứng dụng di động miễn phí được thiết 
kế để hỗ trợ người lao động trong đại dịch này 
https://bit.ly/taiatunngay  

Tài chính A 

 

Bạn đang chi nhiều tiền hơn cho các cửa hàng thực 
phẩm và cước điện thoại? Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn! 
Tải ngay atun: một ứng dụng di động MIỄN PHÍ để 
nhận các mẹo và thông tin hữu ích giúp bạn quản lý 
tiền của mình tốt hơn trong cuộc khủng hoảng này. 
Nhấp vào liên kết này để tải atun 
https://bit.ly/taiatunngay  
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Tài chính B 

 

Thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng 
chống vi-rút corona có thể cứu sống bạn. Bạn có biết, 
việc dành nhiều thời gian ở nhà cũng có thể giúp bạn 
tiết kiệm tiền không? Nhấp vào liên kết này để tải 
xuống atun và nhận các lời khuyên miễn phí để giúp 
bạn quản lý tài chính tốt hơn, nhất là trong đại dịch 
này https://bit.ly/taiatunngay  

Gia đình A 

 

Bạn đang cảm thấy kiệt sức với các công việc nhà, 
nuôi dạy con cái và mối quan hệ trong thời gian cách 
ly? Tải ngay atun và truy cập MIỄN PHÍ hoàn toàn 
các thông tin và lời khuyên bổ ích để hỗ trợ bạn trong 
đại dịch này. Nhấp vào liên kết này để tải atun 
https://bit.ly/taiatunngay  

Gia đình B 

 

Bạn cảm thấy lo lắng và căng thẳng do Covid-19 là 
chuyện bình thường. Bạn không đơn độc, atun luôn 
bên cạnh bạn!Tải xuống ứng dụng atun và truy cập 
MIỄN PHÍ vào các tài liệu học tập trực tuyến, giúp 
bạn giải quyết các vấn đề hiện tại và kiểm soát căng 
thẳng trong đại dịch này  https://bit.ly/taiatunngay  
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