4.1.
ROZWIJAMY NASZ
TWÓRCZY POTENCJAŁ
Będziemy rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego myślenia i rozwiązywania
problemów,

zachęcimy

do

zdobywania

nowej

wiedzy,

eksperymentowania

i spełniania się w procesie twórczym w nauce, biznesie, kulturze i działalności
społecznej.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy zachęcić mieszkańców do podnoszenia
swoich kompetencji i rozwijania potencjału.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Pokazując przejawy twórczości mieszkańców
i możliwości, z których mogą korzystać.
Motywując warszawiaków aby przez całe życie
poszerzali swoją wiedzę i zdobywali nowe
doświadczenia.
Informując o ofercie miasta dostosowującej się
do kierunków rozwoju i aktualnych trendów.

DO KOGO MÓWIMY?

INICJATORÓW DZIAŁAŃ
• inicjują działania oraz inspirują innych do rozwoju
• potrzebują przestrzeni i warunków do współpracy
i budowania relacji
• chcą widzieć efekty swojego zaangażowania
i rozwoju
• otwarci, kreatywni, odważni, poszukują

CHCĄCYCH SIĘ ROZWIJAĆ
• otwarci na udział w projektach i wydarzeniach
• potrzebują informacji o możliwościach z jakich
mogą korzystać
• mogą być zainteresowani wsparciem
w realizacji własnych pomysłów

i eksperymentują

OBSERWATORÓW
• nie korzystają z oferty miasta
• potrzebują zachęty i motywacji, żeby podnosić
kompetencje, wykorzystywać swój potencjał

ROZWIJAMY NASZ TWÓRCZY POTENCJAŁ
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

PRZESTRZEŃ DO DZIAŁANIA
Warszawa jest miejscem, gdzie można odkrywać pasje i realizować swoje pomysły.
Daje możliwości tworzenia i rozwoju dla każdego. Oferta miasta jest bogata,
a my zachęcamy mieszkańców, by z niej korzystali.

WZAJEMNA INSPIRACJA
Potencjał miasta budują jego mieszkańcy. Zachęcamy do dzielenia się pomysłami,
osiągnięciami i doświadczeniami. Wspieramy współpracę pomiędzy różnymi
podmiotami.

MOTYWACJA DO TWORZENIA
Zachęcamy do rozwijania kompetencji i poszukiwania nowych obszarów realizacji.
Motywujemy mieszkańców do eksperymentowania, działania i poszukiwania inspiracji.
Wspieramy różne formy zdobywania wiedzy i umiejętności.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI

potencjał
możliwości
otwartość

ROZWÓJ

doświadczenia
kompetencje
aktywność
kreatywność

umiejętności

pomysł
odwaga
przestrzeń

INSPIRACJA

ciekawość
działanie
eksperymentowanie
włącz się
skorzystaj
podziel się

ZMIANA

wspieramy
doceniamy
współpraca

CECHY MARKI DLA CELU

OTWARTA

AKTYWNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
ROZWÓJ
Pokaż aktywnych, ciekawych otaczającego
ich świata ludzi, którzy spełniają się dzięki
rozwijaniu kompetencji. Pokaż przejawy
twórczego potencjału mieszkańców. Pokaż
zmianę, ciekawe, inspirujące rozwiązania,
małe i duże przedsięwzięcia.

MOŻLIWOŚCI
Pokaż możliwości, które daje miasto, energię
i radość tworzenia, zdobywanie wiedzy
i umiejętności.

WSPÓŁTWORZENIE
Pokaż, że mieszkańcy wzajemnie się inspirują,
wspólnie rozwiązują problemy, dzielą się wiedzą
i doświadczeniem.

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

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim
SPRAWDŹ, czy w
komunikacie
Twoim komunikacie
zachowano zasady

w Twoim czy
SPRAWDŹ,
wkomunikacie
Twoim komunikacie

w Twoim czy w
SPRAWDŹ,
komunikacie
Twoim
komunikacie

z Twojego czy
SPRAWDŹ,
zkomunikatu
Twojego

z PRAKTYCZNEGO
z PRAKTYCZNEGO
PRZEWODNIKA
PRZEWODNIKA

kluczowelub
lubich
ich
kluczowe
rozwinięcia
rozwinięcia

rekomendowane
rekomendowane
motywy przewodnie
przewodnie
motywy

rekomendowane
rekomendowane
cechy marki
marki
cechy

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

SPRAWDŹ, czy

pojawiają się słowa

SŁOWA
KLUCZOWE

pojawiają się

wynikają

Warszawa
Warszawa

rozwój

rozwój

otwarta

inspiracja

możliwości

aktywna

zmiana

współtworzenie

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 4. TWÓRCZE ŚRODOWISKO

