4.2.
G E N E R U J E M Y I N N O WA C J E
Zapewnimy warunki do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów
biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych, wykorzystując
współpracę między różnymi organizacjami.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy, aby przedstawiciele biznesu, nauki,
kultury i organizacji korzystali z możliwości
jakie daje miasto i pozytywnie oceniali
warunki do tworzenia i rozwoju innowacji.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Pokazując możliwości rozwoju i mechanizmy
wsparcia oferowane przez miasto, doradzając
w zakresie rozwijania innowacyjnych projektów.
Promując korzyści wynikające ze współpracy.
Promując potencjał miasta, informując
o innowacyjnych projektach, które odniosły
sukces.

DO KOGO MÓWIMY?

PARTNERÓW
• mogą inspirować i wspierać kreatywność

INNOWATORÓW I TWÓRCÓW

firm, organizacji we wdrażaniu pomysłów

• zainteresowani możliwościami rozwijania projektów

• mogą być zainteresowani współpracą

i współpracy z najlepszymi

oraz wyminą doświadczeń i zasobów

• oczekują wsparcia dostosowanego do ich aktualnych

• zainteresowani wsparciem w zakresie rozwijania

potrzeb

potencjału

• szukają inspiracji oraz przestrzeni do pozyskiwania
wiedzy, wymiany doświadczeń i sieciowania
kontaktów

ODBIORCÓW INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
• potrzebują informacji na temat dostępnych
innowacji i możliwości
• mogą potrzebować zachęty do korzystania
z innowacyjnych rozwiązań

GENERUJEMY INNOWACJE
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

PRZESTRZEŃ DLA ROZWOJU
Tworzymy warunki dla rozwoju innowacji. Konsekwentnie rozbudowujemy ofertę oraz
infrastrukturę niezbędną do wdrażania nowych pomysłów i projektów. Wspieramy
rozwijanie potencjału i osiąganie celów.

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA
Wymieniając się wiedzą i doświadczeniami zwiększamy możliwości innowacyjnego
działania. Wspieramy różne formy współpracy, podkreślamy korzyści, które z niej
wynikają.

ATMOSFERA INNOWACYJNOŚCI
Promujemy dobre wzorce i przykłady sukcesów, zachęcamy do rozwijania pomysłów.
Atmosfera współpracy buduje nie tylko przestrzeń dla innowacji, ale wpływa na
otoczenie, w którym żyjemy.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
pomysł
inwencja
perspektywy

TWÓRCZOŚĆ

zdolności
potencjał
talent
kreatywność
przestrzeń

innowacyjność

współpraca

wyznaczanie trendów

dostępność
korzyści

ROZWÓJ

jakość
wsparcie
konkurencyjność

działanie
zaangażowanie
zachęta
inspiracja

INICJATYWA

sieć

CECHY MARKI DLA CELU

OTWARTA

AKTYWNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
WSPÓŁPRACA
Pokaż firmy i organizacje współpracujące na
różnych płaszczyznach, wymieniające się
wiedzą i doświadczeniami. Pokaż efekty tej
współpracy.

POTENCJAŁ
Pokaż zdolnych i aktywnych ludzi kultury, nauki,
biznesu oraz sukcesy jakie odnoszą. Pokaż
działające w tym mieście podmioty, których
pomysły są inspiracją dla innych.

KREATYWNA PRZESTRZEŃ
Pokaż możliwości jakie oferuje Warszawa,
infrastrukturę, a także wydarzenia przyciągające
sektor kreatywny i innowacji. Pokaż przykłady
wdrażanych projektów.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY
SPRAWDŹ, czy
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Twojego czy
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zachowano zasady

pojawiają się słowa

pojawiają się

wynikają

z PRAKTYCZNEGO

kluczowe lub ich

rekomendowane

rekomendowane

PRZEWODNIKA

rozwinięcia

motywy przewodnie

cechy marki
Warszawa
Warszawa

KOMUNIKACJA
MARKI
język i styl

SŁOWA
KLUCZOWE

MOTYWY
PRZEWODNIE

CECHY MARKI
WARSZAWA

twórczość

współpraca

otwarta

rozwój

potencjał

aktywna

inicjatywa

kreatywna
przestrzeń

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

