3.3.
K O R Z Y S TA M Y Z P R Z Y J A Z N E G O
SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
Poprawiamy jakość przemieszczania się po mieście z poszanowaniem
wszystkich uczestników ruchu.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zachęcić do korzystania z innych niż
samochód form transportu i ułatwić
przemieszczanie się po mieście.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Pokazując jak zmienia się transport publiczny,
poprawia się jego funkcjonalność, komfort
i bezpieczeństwo.

Przekazując informacje dotyczące wprowadzonych
rozwiązań i jakości infrastruktury transportowej.
Edukując w zakresie bezpieczeństwa i promując
postawy przyjaznego zachowania uczestników ruchu.
Zachęcając do korzystania z innych niż samochód
środków transportu.

DO KOGO MÓWIMY?
ROWERZYSTÓW
UŻYTKOWNIKÓW
TRANSPORTU PUBLICZNEGO
• funkcjonują w codziennych schematach i rytuałach
poruszania się po mieście

• aktywni, świadomi swoich potrzeb, są
dynamicznie rozwijającą się grupą
• ważne jest dla nich bezpieczeństwo, nowoczesna
infrastruktura rowerowa i jej rozwój

• ważna jest dla nich łatwość przemieszczania się
i zintegrowanie różnych form transportu

PIESZYCH

• oczekują bezpieczeństwa, punktualności
i komfortu
• potrzebują aktualnych informacji

• uczestnicy ruchu, dla których ważne jest bezpieczeństwo i komfort
• oczekują rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb
oraz eliminacji barier w poruszaniu się po mieście

OSÓB O OGRANICZONEJ
MOBILNOŚCI
• oczekują eliminacji barier architektonicznych
i przestrzennych
• potrzebują funkcjonalnych rozwiązań
i udogodnień, które ułatwią poruszanie się po
mieście
• oczekują otwartości i szacunku ze strony innych
uczestników ruchu

KIEROWCÓW
• nastawieni na wygodę i szybkość
przemieszczania się
• ważne są dla nich jakość infrastruktury oraz
dostępność miejsc parkingowych
• potencjalni użytkownicy komunikacji miejskiej,
mogą ich do niej przekonać wyraźne korzyści
tj. szybkość, punktualność, koszty

KORZYSTAMY Z PRZYJAZNEGO
SYSTEMU TRANSPORTOWEGO
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

MOBILNOŚĆ
Ułatwiamy poruszanie się po mieście uwzględniając potrzeby różnych uczestników
ruchu. Zmieniamy stereotypowe myślenie, wskazując zalety korzystania z komunikacji
miejskiej oraz innych niż samochód środków transportu. Informujemy o procesach
inwestycyjnych i modernizacyjnych. Komunikujemy co zamierzamy, co realizujemy,
co już zrealizowaliśmy.

ZINTEGROWANY TRANSPORT
Zwiększamy efektywność i komfort przemieszczania się na poziomie miejskim
i metropolitalnym. Rozwijamy sieć i dostępność transportu publicznego uwzględniając
potrzeby mieszkańców oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Rozbudowujemy system
transportu rowerowego, wprowadzamy udogodnienia dla pieszych oraz tworzymy
wygodne węzły przesiadkowe.

BEZPIECZEŃSTWO
Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Konsekwentnie
wprowadzamy zmiany w ciągach komunikacyjnych i infrastrukturze. Edukujemy
mieszkańców jak być świadomym i przyjaznym uczestnikiem ruchu.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
bezpieczny
ekologiczny
funkcjonalny

PRZYJAZNY

dostępny
życzliwość

system
sieć
inteligentny

ZINTEGROWANY

efektywny
różnorodny
dostosowany

zrównoważony
partnerski
poprawa

ROZWÓJ

nowoczesność
przyszłość

CECHY MARKI DLA CELU

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
RÓŻNORODNOŚĆ
Pokaż, że przemieszczanie się po Warszawie
może odbywać się na różne sposoby,
a uczestnicy ruchu szanują się nawzajem
i rozumieją potrzeby innych.

ZMIANY I PERSPEKTYWY
Pokaż korzyści wynikające z prowadzonych
inwestycji i modernizacji. Pokaż jakie możliwości
stwarza zintegrowany system transportowy.

JAKOŚĆ
Pokaż użyteczność i funkcjonalność
wprowadzanych rozwiązań. Pokaż zalety
korzystania z transportu publicznego.

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

SPRAWDŹ, czy
w Twoim czy
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
z PRAKTYCZNEGO
PRZEWODNIKA
PRZEWODNIKA

kluczowe lub ich

rekomendowane

rekomendowane

motywy przewodnie
przewodnie
motywy

cechy marki
marki
cechy
Warszawa
Warszawa

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

rozwinięcia
rozwinięcia

SŁOWA
KLUCZOWE
przyjazny

różnorodność

otwarta

zintegrowany

zmiany

aktywna

komunikacji
dopasowanie
grafiki
do przekazu

i perspektywy
rozwój

przyjazna
jakość
różnorodna

określenie roli
miasta i jego
działań w danym
obszarze
w kategorii KOMUNIKACJA MARKI
powinny zostać spełnione wszystkie warunki
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