2.2.
AKTYWNIE SPĘDZAMY
CZAS WOLNY BLISKO DOMU
Zwiększymy dostępność atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej,
edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych sposobów spędzania czasu
wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zachęcić mieszkańców do aktywnego
spędzania czasu wolnego blisko domu.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Informując o dostępnych możliwościach
i zachęcając do spędzania czasu wolnego
w pobliżu miejsca zamieszkania.
Prowadząc dialog z mieszkańcami w celu
dostosowania oferty do ich potrzeb.
Zachęcając lokalnych partnerów do współpracy
przy tworzeniu i rozwijaniu oferty.

DO KOGO MÓWIMY?

AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW
• chcą korzystać z infrastruktury oraz usług blisko
miejsca zamieszkania
• oczekują dostosowywania oferty do ich potrzeb
i możliwości
• zainteresowani informacjami o możliwościach
spędzania czasu w najbliższej okolicy

PARTNERÓW
• współtworzą ofertę spędzania czasu w pobliżu
miejsca zamieszkania
• mają wpływ na atrakcyjność i dostępność
oferty oraz na zmianę postaw mieszkańców

MIESZKAŃCÓW POTRZEBUJĄCYCH
MOTYWACJI
• potrzebują impulsu oraz zachęty by korzystać
z oferty i aktywnie spędzać czas blisko domu
• nie znają oferty aktywnego spędzania czasu
blisko domu
• potrzebują dostosowania oferty aktywnego
spędzania czasu do swoich możliwości

• oczekują dobrej komunikacji z miastem
oraz jasnych zasad współpracy

AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS WOLNY BLISKO DOMU
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

RÓŻNORODNOŚĆ
Podnosimy jakość życia mieszkańców poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty spędzania
czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszkania. Najbliższa okolica to przestrzeń,
w której każdy może spędzać czas tak jak lubi – odpoczywać, uczyć się, rozwijać
zainteresowania i relacje społeczne.

DOSTĘPNOŚĆ
Podnosimy jakość i zwiększamy dostępność lokalnej oferty kulturalnej, rekreacyjnej
i sportowej w najbliższej okolicy, odpowiadającej potrzebom mieszkańców.

WSPÓŁPRACA
Zachęcamy do dialogu mieszkańców oraz partnerów tworzących ofertę spędzania czasu
wolnego. Motywujemy do wspólnych aktywności oraz tworzenia rozwiązań przyjaznych
mieszkańcom.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI

bliskość
wygoda
dla każdego

DOSTĘPNOŚĆ

otwartość
potrzeba
bezpieczeństwo
możliwości
oferta
wybór

RÓŻNORODNOŚĆ

dopasowanie
rozwój

jakość
zróżnicowanie
wyjątkowość

ATRAKCYJNOŚĆ

satysfakcja

CECHY MARKI DLA CELU

AKTYWNA

RÓŻNORODNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
AKTYWNOŚĆ
Pokaż ludzi, którzy spędzają czas wolny
blisko domu – uczestniczą w ciekawych
wydarzeniach, zdobywają nowe
umiejętności, uprawiają sport.
Podkreśl potencjał i możliwości jakie
czekają na wszystkich, którzy chcą
korzystać z oferty miasta.

ATRAKCYJNOŚĆ
Pokaż różnorodność i wyjątkowość oferty
kulturalnej, sportowej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w pobliżu miejsca zamieszkania. Pokaż jak
inwestycje przekładają się na jakość życia.

WSPÓŁPRACA
Pokaż jak mieszkańcy aktywnie uczestniczą
w tworzeniu możliwości spędzania czasu
wolnego blisko domu. Pokaż, że wszyscy
możemy być użytkownikami i współtwórcami
tej oferty.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY
SPRAWDŹ, czy
w Twoim czy w
SPRAWDŹ,
komunikacie

SPRAWDŹ, czy
w Twoim które ze
SPRAWDŹ,
komunikacie

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim czy w
SPRAWDŹ,
komunikacie

z Twojego czy
SPRAWDŹ,
komunikatu
wynikają

zachowano zasady

pojawiają się słowa

pojawiają się

z PRAKTYCZNEGO

kluczowe lub ich

rekomendowane

rekomendowane

wrozwinięcia
Twoim komunikacie

motywy przewodnie
przewodnie
motywy

cechymarki
marki
cechy
Warszawa
Warszawa

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

PRZEWODNIKA
PRZEWODNIKA

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

CECHY MARKI
WARSZAWA

dostępność

aktywność

otwarta

różnorodność

atrakcyjność

aktywna

atrakcyjność

współpraca

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

