3.1.
K O R Z Y S TA M Y Z AT R A K C Y J N E J
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Poprawimy użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście
oraz połączymy je w spójną i atrakcyjną sieć.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zwiększyć zadowolenie mieszkańców
z jakości przestrzeni publicznych.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Pokazując jak zmienia się funkcjonalność i estetyka
przestrzeni publicznych.
Prowadząc dialog z mieszkańcami i odpowiadając
na ich potrzeby.
Pokazując możliwości korzystania z przestrzeni
miejskiej oraz zalety umiejętnego dzielenia się nią.
Zachęcając do współtworzenia i dbania o otoczenie.

DO KOGO MÓWIMY?

UŻYTKOWNIKÓW PRZESTRZENI
• oczekują przestrzeni publicznej dostosowanej do
ich potrzeb
• ważna jest dla nich funkcjonalność i atrakcyjność
otoczenia

WSPÓŁTWÓRCÓW
PRZESTRZENI
• kształtują przestrzeń, współtworzą ją i rozwijają
• mają wiedzę i doświadczenie, dają impuls do
zmiany
• efekty ich pracy wpływają na wizerunek miasta

KORZYSTAMY Z ATRAKCYJNEJ
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ
Dostosowujemy przestrzeń do potrzeb różnych grup użytkowników, każdy jest tak samo
ważny. Promujemy postawy otwartości – przestrzeń łączy, a nie dzieli – wspólnie dbamy
o nasze otoczenie.

FUNKCJONALNOŚĆ
Dbamy o użyteczność i dostępność przestrzeni publicznej, wykorzystujemy przy tym
zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Ważne jest bezpieczeństwo oraz
eliminowanie barier architektonicznych i przestrzennych. Dostosowana i funkcjonalna
przestrzeń publiczna ułatwia życie mieszkańcom.

DIALOG
Jesteśmy otwarci na pomysły mieszkańców, zapraszamy ich do rozmowy i współpracy.
Myślimy o przyszłości miasta, zachęcamy do działania i dbania o wspólną przestrzeń.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
otwarta
dostępna
wspólna
atrakcyjna

PRZESTRZEŃ

bezpieczna
użyteczna
dialog
konsultacje

różnorodna
estetyczna

przyszłość
włącz się

WSPÓŁPRACA

decyduj
relacje
inspiracja
działanie
weź udział
sprawdź
przekonaj się

KORZYSTAJ

dbaj
odpowiedzialność
zapraszamy

CECHY MARKI DLA CELU

OTWARTA

PRZYJAZNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
RÓŻNORODNOŚĆ
Pokaż zróżnicowaną przestrzeń dostępną
dla różnych odbiorców oraz możliwości jakie
oferuje miasto. Podkreśl atrakcyjność
otoczenia, eliminowanie barier oraz
zwiększanie dostępności.

RELACJE
Pokaż, że przestrzeń publiczna sprzyja budowaniu
relacji i współpracy. Pokaż zmiany wprowadzone
dzięki inicjatywie mieszkańców.

UŻYTECZNOŚĆ
Pokaż ludzi korzystających z atrakcyjnej
i dobrze zorganizowanej przestrzeni
publicznej. Funkcjonalne rozwiązania, które
poprawiają jakość otoczenia i wpływają na
postrzeganie miasta.

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

SPRAWDŹ, czy
w Twoim czy
SPRAWDŹ,
komunikacie

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim czy w
SPRAWDŹ,
komunikacie

z Twojego czy
SPRAWDŹ,
komunikatu

zachowano zasady

pojawiają się słowa

pojawiają się

wynikają

z PRAKTYCZNEGO

kluczowe lub ich

rekomendowane

rekomendowane

PRZEWODNIKA

rozwinięcia

motywy przewodnie

cechy marki
Warszawa

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

przestrzeń

różnorodność

otwarta

współpraca

relacje

aktywna

korzystaj

użyteczność

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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