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Campaign meaning pdf

l'esforç organitzat per un grup de persones per aconseguir alguna cosa: impulsar una major eficiència per reduir el consum d'energia o conduir? La campanya se centra normalment en aconseguir que altres persones facin alguna cosa; Conduir pot ser un intent de la gent de fer alguna cosa l'un a l'altre: a partir d'avui, anem en un viatge econòmic (= hem de
gastar menys). La campanya pot ser més gran, més formal i més organitzada que l'esforç drive.war [cansa.] amb el temps per desfer-se o aturar alguna cosa dolenta: lluitar [cantes.] el treball d'intentar aturar o prevenir alguna cosa dolenta o aconseguir alguna cosa bona; acció, especialment en l'esport: Els treballadors han guanyat la lluita per aturar els
acomiadaments obligatoris. guerra o lluita? La guerra està aturant coses com les drogues i el crim que tothom està d'acord és dolent. Una lluita pot ser sobre aconseguir justícia per si mateix. Hi ha una lluita per alguna cosa-home / una dona / campanya personal / lluita / lluita / guerra / guerra / guerra / lluita / lluita per llançar / embarcar-se en una campanya
/ lluita / unitat per liderar / Continuar la campanya / lluita / lluita / lluita / lluita per guanyar / perdre una baralla/lluitarCollocationsVoting a les eleccionsVoting a les eleccionsRunning for electionconduct/hold a referendum(especialment north american english) es presentaran a l'oficina/elecció/governador/president/president/la Casa Blanca /la Casa Blanca/la La
Casa Blanca/la Casa Blanca/el Partit Laborista/un segon mandat/convocatòria/concurs d'eleccions generals/nacionals/executar una campanya electoral presidencial/ donar suport a una candidatura/persuadir els votants/l'atracció/woo/ objectiu (anglès nord-americà) swing votants /((Anglès britànic) votants flotantsfix/rig/robar eleccions/ votarVotinggo a/ser
rebutjats de (especialment anglès britànic) un col·legi electoral/(anglès nord-americà) un lloc de votació a/ el seu vot/vot per al candidat conservador/el Els partits demòcrates fan malbé la seva papereta (anglès britànic) vots per correu/(especialment l'anglès nord-americà) absents per/ ser derrotats a les urnes/ guanyar/ rebre/ perdre vots / guanyar (60%)
Els populars/ negres hispans / musulmans voten a les eleccions /(als EUA) les primàries/un escó al Parlament/ una majoria / poderlosa un vot / la seva majoria / el seu escó / arribar al poder en un costat de la terra (victòria) (= amb molts més vots que l'altre partit) Congressista /Congressista Prendre poderbe zakunio al càrrec de president/ admin (u EUA)
zakunu odece/ recede (u UK) an/ vassy to the odanostgive/ deliver (u USA) andnuaugural speaker of the president/ enter/ hold/ leave officeappoint some (as) ambassador/governador/sut/ministerforma government/ gabinet per servir dos mandats El ministre/ en el càrrecExtra CasesSe va liderar la campanya de reforma parlamentària.campanya per a la
campanya d'intimidació de la campanya d'igualtat racial contra les persones que van intentar votar. La gent local ha iniciat una petició i cartes per mantenir l'hospital obert. Durant 10 anys, va fer campanya per una dona per la manca de cura de nens de la ciutat. Va liderar una campanya reeixida contra el tancament de la biblioteca. La campanya no ha
assolit els seus objectius. L'organització anti-pell va finançar la campanya, i es va utilitzar per aconseguir que la gent es presentés. La campanya té com a objectiu informar el públic sobre els perills d'aquesta malaltia.Una campanya acuradament orquestrada contra els treballadors cridanersAulada la campanya tractava d'un estil de vida saludable entre els
atletes.campanya coordinada destinada a formar els joves sobre els perills de les drogues Després de lliscar en enquestes d'opinió, el partit va haver de revisar el pla de campanya. La companyia ha llançat una campanya publicitària massiva. La campanya publicitària va ser responsable de l'enorme augment de les vendes. Hem creat una campanya de
màrqueting a Internet. Avui en dia, la campanya electoral general s'encarna. Es va celebrar una conferència de premsa a la seu del partit. L'educació s'ha convertit en un tema de campanya important. La gent ha criticat la forma en què va dur a terme la seva campanya electoral. El president va mantenir les promeses de campanya.campanya per
conscienciar sobre l'estil de vida saludable del candidat en la campanya terroristes va respondre amb una campanya centrada en els negocis i el comerç. Temes Businessb1, Politicsb1Oxford Collocations Dictionaryadjectiveverb + campaigncampaign + verbcampaign + substantiu durant una campanya de campanya contra la campanya de... Les frases
campanya de desobediència, desinformació, gluttonia, etc., pla de campanyaVeure l'entrada completa d'una sèrie d'atacs i batalles dirigides a aconseguir un objectiu militar específic durant la guerraEn la campanya de bombardeig de la campanya africana de Bòsnia Les batallesrines han dominat la campanya. El govern ha continuat llançant una campanya
militar contra els rebels. La campanya russa va acabar amb una derrota alemanya a Stalingrad.WordfinderalertassassinateattackcampaignexecuteextremisthijackhostagekidnapterrorismTopics War and conflictb2Oxford Collocations Dictionaryadjectiveverb + campaigncampaign + verbaign + substantiu durant una campanya de campanya contra la
campanya contra la campanya de campanya per... phrasesa campaign of disobedience, misinformation, vilification, etc.a plan of campaignSee full entryMore Like This Silent lettersSilent lettersgnarledgnashgnatgnawgnomehaute cuisineheirherbhonourhors
d'oeuvrehourkkkkneekneelknifekknobkkkknotknowknucklepsalmpsephologypsychicptarmiganpterodactylpsychologywlewrwrapwreathwreckwrenchwrestlewriwriwringwringwringwringwringwringwringwringwringwringwringwrite
wrongbombclimbcrumbdoubtlamblimbascentfascinatemusclescenescisssrsrsrsoraligncampaigndesignforeignmalignreignreignunfeignedautumncolumncondemndamnhymnsolemnbristlefastenlistenmortgagesoftenthistlewrestlebiscuitbuildcircuitdisguililtyleagueroguevague word word 17è cèntim. (que significa una gran àrea de país obert): des del camp obert
del campament francès, a través de l'italià des de finals de la campània llatina, des del camp del campus, s'aplica especialment al campus de Martius a Roma, que s'utilitza per a jocs, pràctiques atlètiques i exercicis militars. El canvi de termes s'allunya de la pràctica militar de fer-se càrrec del camp (és a dir, passar d'una fortalesa o ciutat a un país obert) a
l'arribada de l'estiu. Estiu.
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