2.4.
D Z I A Ł A M Y W WA R U N K A C H
PRZYJAZNYCH DLA ROZWOJU
BIZNESU
Rozwiniemy system wsparcia osób zakładających własną działalność
gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby
efektywniej wykorzystywać zasoby dzielnic oraz stymulować lokalne
rynki pracy.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

Chcemy, aby mieszkańcy pozytywnie oceniali

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

warunki do rozwoju działalności
gospodarczej oraz zakładali i rozwijali
własne firmy w dzielnicach, tworząc nowe
miejsca pracy.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Promując potencjał dzielnic, pokazując korzyści
i możliwości rozwoju działalności gospodarczej.

Przekazując informacje o możliwościach wsparcia
oraz rozwiązaniach ułatwiających prowadzenie
działalności gospodarczej.

Promując społeczną odpowiedzialność biznesu
oraz współpracę przedsiębiorców z partnerami.

DO KOGO MÓWIMY?

MAŁYCH I ŚREDNICH
PRZEDSIĘBIORSTW
• oczekują zapewnienia korzystnych warunków
funkcjonowania i rozwoju swojego biznesu
• zainteresowani wsparciem i doradztwem
w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności
gospodarczej
• zainteresowani nawiązywaniem kontaktów
oraz współpracą z innymi podmiotami

PARTNERÓW INSTYTUCJONALNYCH
I SPOŁECZNYCH
• dzięki współpracy z lokalnym biznesem wspierają
rozwój, zwiększają potencjał, tworzą nowe
rozwiązania
• dają impuls do zmiany, są ważnym ogniwem
lokalnego rozwoju i sieciowania przedsiębiorstw
• zainteresowani informacjami dotyczącymi
możliwości współpracy

POTENCJALNYCH
PRZEDSIĘBIORCÓW
• zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia
własnego biznesu
• poszukują praktycznych informacji o możliwościach
i warunkach zakładania działalności gospodarczej
• mogą potrzebować wsparcia i doradztwa

DZIAŁAMY W WARUNKACH PRZYJAZNYCH
DLA ROZWOJU BIZNESU
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

WSPIERANIE LOKALNYCH RYNKÓW
Efektywnie wykorzystujemy zasoby dzielnic, promując ich potencjał i tworząc przestrzeń dla
rozwoju firm.

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Rozwijamy formy wsparcia dla obecnych i potencjalnych przedsiębiorców. Inwestujemy
w systemowe rozwiązania przyczyniające się do wzrostu lokalnego biznesu.

WSPÓŁPRACA
Wspieramy nawiązywanie i rozwijanie współpracy. Promujemy społeczną
odpowiedzialność biznesu, w tym działania odpowiadające na potrzeby mieszkańców.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI

zaradność
kompetencje
działanie
motywacja

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

inicjatywa
miejsca pracy
odpowiedzialność
dostosowanie

aktywność

oferta
jakość

MOŻLIWOŚCI

konkurencyjność
potencjał
perspektywy
doradztwo
ułatwienie
współpraca

WSPARCIE

sieciowanie
dostępność
przyjazność

CECHY MARKI DLA CELU

AKTYWNA

PRZYJAZNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE

LOKALNY POTENCJAŁ
Pokaż perspektywy rozwoju i możliwości
poszczególnych dzielnic. Pokaż
przykłady osób i firm, które odniosły
sukces.

PARTNERSTWO
Pokaż możliwości sieciowania, wymiany
wiedzy, doświadczeń. Podkreśl, że urząd jest
partnerem dla przedsiębiorców – dostosowuje
ofertę do ich potrzeb.

ZMIANA
Pokaż korzyści z zachodzących zmian, ofertę
dostępną dla osób chcących założyć firmę.

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

SPRAWDŹ, czy

w Twoim czy w
SPRAWDŹ,
komunikacie
Twoim
komunikacie

SPRAWDŹ, czy

w Twoim czy
SPRAWDŹ,
wkomunikacie
Twoim komunikacie

w Twoim czy w
SPRAWDŹ,
komunikacie
Twoim
komunikacie

z Twojego czy
SPRAWDŹ,
zkomunikatu
Twojego

zachowano zasady
zasady
zachowano
PRAKTYCZNEGO
zz PRAKTYCZNEGO

pojawiająsię
sięsłowa
słowa
pojawiają
kluczowelub
lubich
ich
kluczowe

pojawiają się
się
pojawiają
rekomendowane
rekomendowane

wynikają wynikają
komunikatu
rekomendowane
rekomendowane

motywy przewodnie

cechy marki

PRZEWODNIKA

SPRAWDŹ, czy

rozwinięcia

Warszawa

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

przedsiębiorczość

lokalny potencjał

otwarta

możliwości

partnerstwo

aktywna

wsparcie

zmiana

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
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