4.3.
P R Z Y C I Ą G A M Y TA L E N T Y
I LIDERÓW
Zapewnimy warunki do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów,
inwestycji oraz przedsięwzięć wzbogacających potencjał twórczy miasta.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy przyciągnąć z kraju i z zagranicy
osoby oraz firmy chcące rozwijać
i realizować swoje pomysły, pokazywać
otwartość Warszawy oraz możliwości jakie
stwarza.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
Pokazując historie i sukcesy osób z kraju i z zagranicy,
które realizują i rozwijają swoje pomysły w Warszawie.
Komunikując ofertę i potencjał Warszawy,
wskazując mocne strony miasta oraz jego pozycję
w statystykach i rankingach.
Podkreślając w komunikatach skierowanych do
obcokrajowców możliwości, jakie daje miasto oraz jego
przyjazną atmosferę.

DO KOGO MÓWIMY?

LUDZI Z POTENCJAŁEM
• ambitni, utalentowani
• chcą rozwijać się w prestiżowym środowisku,
liczy się dla nich przestrzeń, która pozwoli

LIDERÓW
• wybitni, z pasją i wizją

na realizację pasji i celów

• cenią wolność i możliwość wyrażania siebie

• inspiruje ich kontakt z liderami i innymi

• chcą realizować i wdrażać swoje pomysły,

utalentowanymi ludźmi

inspirują innych, są liderami w swoim otoczeniu

• potrzebują informacji na temat możliwości jakie

• szukają możliwości promocji efektów swojej pracy

daje miasto

• mogą być zainteresowani wsparciem finansowym
i organizacyjnym

PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW
• poszukują atrakcyjnych rynków do prowadzenia
i rozwijania działalności
• szukają konkretnych korzyści, informacji,
możliwości współpracy i rozwoju
• liczy się dla nich potencjał mieszkańców,
jakość życia i oferta miasta

ORGANIZATORÓW WYDARZEŃ
• ważna jest dla nich infrastruktura, poziom
bezpieczeństwa oraz kompetentni i profesjonalni
partnerzy
• potrzebują kompleksowych informacji
dotyczących oferty i możliwości miasta
• ma dla nich znaczenie wizerunek miejsca,
który wpływa na prestiż wydarzenia

PRZYCIĄGAMY TALENTY I LIDERÓW
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

MIASTO OTWARTE
Warszawa to miejsce, w którym różni ludzie mogą rozwijać swoje talenty i wizje. To miasto,
w którym szanuje się doświadczenia i umiejętności. Warszawa jest otwarta dla każdego
i tworzona przez wszystkich. Przyjazna atmosfera miasta pomaga w osiągnięciu sukcesu.

PRZESTRZEŃ INSPIRACJI
Wspieramy nowe pomysły i doceniamy twórcze rozwiązania. Warszawa daje impuls
do działania, stwarza możliwości zdobywania i wymiany doświadczeń. Wzbogacamy
potencjał miasta tworząc środowisko sprzyjające rozwijaniu zdolności i wiedzy.

KONKURENCYJNOŚĆ
Prestiżowe uczelnie, firmy i organizacje działające w mieście dają wiele możliwości.
W Warszawie pomysły urzeczywistniają się, istniejące i potencjalne sieci kontaktów
umożliwiają tworzenie nowych projektów i czerpanie wiedzy od najlepszych.
Tworzymy wizerunek Warszawy, jako miejsca realizacji ambicji, miasta, które jest
atrakcyjne dla mieszkańców.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
przyjazna
otwarta
twórcza

PRZESTRZEŃ

ambicje
szacunek
realizacja
różnorodna
poznanie
doświadczenie

INSPIRACJA

impuls
tworzenie
pomysł
relacje

potencjał
zmiana
działanie

ROZWÓJ

wsparcie
współpraca
sukces
międzynarodowy

CECHY MARKI DLA CELU OTWARTA RÓŻNORODNA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
WARSZAWA INSPIRUJE
Pokaż liderów i utalentowanych ludzi
tworzących w Warszawie. Pokaż
innowacyjne projekty, ciekawe
rozwiązania i potencjał Warszawy,
jako miejsca otwartego na realizację
pomysłów.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH
Pokaż autentyczne historie ludzi i firm, które
odniosły sukces i zapraszają do współpracy
w Warszawie.

PRZESTRZEŃ MOŻLIWOŚCI
Pokaż, że Warszawa to dobre miejsce
do życia i rozwoju. To przestrzeń dla wymiany
doświadczeń i współpracy z najlepszymi
z różnych dziedzin.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

SPRAWDŹ, czy

w Twoim

w Twoim

w Twoim

z Twojego

komunikacie

komunikacie

komunikacie

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
przestrzeń

komunikacji

MOTYWY
PRZEWODNIE
Warszawa

otwarta

inspiruje
inspiracja

dopasowanie
grafiki

CECHY MARKI
WARSZAWA

aktywna
dołącz

rozwój

do najlepszych

przyjazna

przestrzeń

różnorodna

do przekazu
określenie roli

możliwości

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

CEL STRATEGICZNY 4. TWÓRCZE ŚRODOWISKO

