2.3.
K O R Z Y S TA M Y Z U S Ł U G
BLISKO DOMU
Rozwiniemy sieć centrów w dzielnicach, które umożliwią korzystanie
z podstawowych usług w pobliżu miejsc zamieszkania.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zachęcić mieszkańców
do korzystania z usług w pobliżu
miejsca zamieszkania.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Informując o usługach w pobliżu miejsca
zamieszkania oraz zaletach korzystania z nich.

Prowadząc dialog z mieszańcami w celu
dostosowania oferty do ich potrzeb.

Pokazując możliwości wspierania podmiotów
tworzących lokalną ofertę.

DO KOGO MÓWIMY?

MIESZKAŃCÓW
• potrzebują informacji na temat dostępności usług
w pobliżu miejsca zamieszania
• zależy im na jakości i różnorodności oferty, lubią
mieć wybór i doceniają oszczędność czasu
• korzystają z lokalnych usług, pozytywnie reagują

PODMIOTÓW
ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI

na nowe inicjatywy i poszerzającą się ofertę
• świadczą usługi odpowiadające na oczekiwania
mieszkańców
• oczekują informacji na temat współpracy
i możliwości wsparcia
• mogą mieć integrujący wpływ na lokalną
społeczność

KORZYSTAMY Z USŁUG BLISKO DOMU
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

WYGODNA LOKALNOŚĆ
Podkreślamy korzyści wynikające z bliskiej lokalizacji usług publicznych, a także
komercyjnych. Pokazujemy ofertę dostępną w dzielnicach, akcentując jej różnorodność
i dopasowanie do potrzeb mieszkańców.

JAKOŚĆ
Realizujemy i wspieramy projekty, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności.
Atrakcyjna oferta, jakość i dostępność usług poprawiają komfort życia mieszkańców.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
dostępność
lokalność
nasze
przyjazny

BLISKOŚĆ

oszczędność czasu

standard
dostosowany

JAKOŚĆ

różnorodność
wielofunkcyjny

potrzeby
wspólnie

ROZWÓJ

zmiana
wsparcie

CECHY MARKI DLA CELU

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
WYGODA
Pokaż jak dobre, dostosowywane do
potrzeb mieszkańców usługi ułatwiają
codzienne życie. Nowoczesne
rozwiązania pozwalają oszczędzić czas.

DOSTĘPNOŚĆ
Pokaż różnorodność i jakość lokalnych usług.
Podkreśl ich integrującą rolę oraz zalety
wynikające z bliskiej lokalizacji.

ZMIANA I ROZWÓJ
Pokaż w jaki sposób najbliższe
otoczenie zmienia się dzięki nowym
usługom. Podkreśl jakość i wynikające
z nich korzyści.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY

SPRAWDŹ, czy
SPRAWDŹ,
w Twoim czy w
Twoim
komunikacie
komunikacie

SPRAWDŹ, czy
SPRAWDŹ,
w Twoim które ze
słów
kluczowych (lub
komunikacie

zachowano
zachowano zasady
zasady

ich
rozwinięcie)
pojawiają
się słowa

Twoim komunikacie
komunikacie
pojawiają
się
pojawiają się

z PRAKTYCZNEGO
PRZEWODNIKA
PRZEWODNIKA

kluczowe lub ich
wrozwinięcia
Twoim komunikacie

rekomendowane
motywy przewodnie
przewodnie
motywy

KOMUNIKACJA
MARKI

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

język i styl

SPRAWDŹ, czy
SPRAWDŹ,
w
Twoim czy w

SPRAWDŹ, czy
SPRAWDŹ,
z Twojego czy
zkomunikatu
Twojego
komunikatu
wynikają wynikają
rekomendowane
cechy
cechy marki
marki
Warszawa
Warszawa

CECHY MARKI
WARSZAWA

bliskość

wygoda

otwarta

jakość

dostępność

aktywna

rozwój

zmiana i rozwój

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

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

CEL STRATEGICZNY
2. CELU
WYGODNA
LOKALNOŚĆ
NAJISTOTNIEJSZE DLA
CECHY MARKI
WARSZAWA

