2.1.
MAMY DOSTĘP DO SZEROKIEJ
OFERTY MIESZKAŃ
Rozwiniemy ofertę mieszkaniową tak, aby była dostosowana do potrzeb
i możliwości finansowych mieszkańców.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy pokazać ofertę mieszkaniową
w Warszawie oraz jej dostosowywanie
do potrzeb oraz możliwości finansowych
mieszkańców.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Informując o dostępnej ofercie miasta w zakresie
mieszkalnictwa oraz zasadach korzystania z niej
przez różne grupy odbiorców.

Promując rozwiązania dostosowujące ofertę
mieszkaniową do potrzeb i możliwości osób
o zróżnicowanych dochodach i oczekiwaniach.

Prowadząc dialog z mieszkańcami dotyczący
planowania przestrzeni wspólnych w Warszawie.

DO KOGO MÓWIMY?

MIESZKAŃCÓW

DEWELOPERÓW I INWESTORÓW

• ważna jest dla nich transparentność, chcą
wiedzieć, co miasto robi w zakresie mieszkalnictwa

• współtworzą ofertę mieszkaniową miasta

• interesują się możliwościami i dostępną ofertą

• są partnerami w tworzeniu osiedli, dostosowanych
do potrzeb różnych grup odbiorców

• ważne jest dla nich poczucie, że oferta miasta
w zakresie mieszkalnictwa jest dostosowana
do ich potrzeb

• współodpowiadają za dostępność i jakość
przestrzeni, innowacyjność rozwiązań oraz ich
wpływ na środowisko

POTENCJALNYCH NAJEMCÓW
• poszukują rozwiązań mieszkaniowych
odpowiadających ich indywidulanym potrzebom

LOKATORÓW O SZCZEGÓLNYCH
POTRZEBACH

• poza aspektem finansowym, ważne są dla nich także
inne czynniki, tj. lokalizacja, standard, bezpieczeństwo
dostęp do usług

• w dużym stopniu zależni od zewnętrznej pomocy
i wsparcia

• otwarci na alternatywne możliwości zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych

• poszukują informacji dotyczących możliwości
korzystania z oferty mieszkaniowej
• zainteresowani rozwiązaniami dostosowanymi
do ich potrzeb
• wrażliwi na sposób komunikacji z nimi

MAMY DOSTĘP DO SZEROKIEJ OFERTY MIESZKAŃ
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ
Planując działania i realizując założenia polityki mieszkaniowej, koncentrujemy się na
zwiększeniu dostępności lokali dla różnych grup odbiorców. Chcemy dostosowywać
ofertę do zróżnicowanych potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców.

RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI
Podejmujemy działania na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych obecnych
i przyszłych mieszkańców. Rozwijając ofertę miasta wykorzystujemy zasady
uniwersalnego projektowania oraz stosujemy rozwiązania przyjazne środowisku.
W jasny i zrozumiały sposób komunikujemy warunki korzystania z zasobów
mieszkaniowych.

INNOWACYJNE BUDYNKI I OSIEDLA
Razem z partnerami pracujemy nad innowacyjnymi i alternatywnymi sposobami
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych warszawiaków. Realizując zadania wynikające
z założeń integracji społecznej, wspieramy tworzenie otwartych i dostępnych
przestrzeni wspólnych.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI

możliwości
perspektywa
zmiana

DOSTĘPNOŚĆ

poprawa
alternatywa
wsparcie
oczekiwania
różnorodność
standard
jakość

DOSTOSOWANIE

oferta
integracja
uniwersalność
rozwój
dialog
współpraca
partnerstwo

POTRZEBY

otwartość
rozwiązania

CECHY MARKI DLA CELU

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE

RÓŻNORODNOŚĆ
Pokaż szeroką ofertę miasta w zakresie
mieszkalnictwa. Uwzględnij jej
dostosowanie do oczekiwań i potrzeb
różnych grup odbiorców.

INNOWACJE
Pokaż przykłady innowacyjnych projektów
realizowanych w obszarze mieszkalnictwa.
Wskaż korzyści, jakie mogą nieść ze sobą
te rozwiązania.

FUNKCJONALNOŚĆ
Pokaż, że dostępne i dobrze zaprojektowane
osiedla sprzyjają integracji oraz budowaniu więzi
społecznych. Podkreśl, jak jakość przestrzeni
wspólnych wpływa na życie społeczności.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY
SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim

w Twoim

w Twoim

z Twojego

komunikacie

komunikacie

komunikacie

komunikatu

zachowano zasady

pojawiają się słowa

pojawiają się

wynikają

z PRAKTYCZNEGO

kluczowe lub ich

rekomendowane

rekomendowane

PRZEWODNIKA
PRZEWODNIKA

rozwinięcia
w Twoim komunikacie

motywy
motywyprzewodnie
przewodnie

cechy marki
cechy marki
Warszawa
Warszawa

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

CECHY MARKI
WARSZAWA

dostępność

różnorodność

otwarta

dostosowanie

funkcjonalność

aktywna

potrzeby

innowacje

przyjazna

komunikacji
dopasowanie
grafiki
do przekazu
różnorodna
określenie roli
miasta i jego
działań w danym
obszarze
w kategorii KOMUNIKACJA MARKI
powinny zostać spełnione wszystkie warunki

CEL STRATEGICZNY 2. WYGODNA LOKALNOŚĆ

