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I N S P I R U J E M Y Ś W I AT
Ułatwimy

warszawskim

naukowcom,

przedsiębiorcom,

artystom

oraz

działaczom społecznym nawiązywanie międzynarodowych relacji, a także
wypromujemy ich osiągnięcia za granicą.

OTWARTA

AKTYWNA

PRZYJAZNA

RÓŻNORODNA

NAJISTOTNIEJSZE DLA CELU CECHY MARKI WARSZAWA

CEL KOMUNIKACJI

DLACZEGO
TO KOMUNIKUJEMY?

Chcemy promować osiągnięcia warszawskich
twórców i innowatorów za granicą
i zachęcać do nawiązywania
międzynarodowych relacji.

JAK TO OSIĄGNĄĆ?

Pokazując historie warszawiaków, którzy odnieśli
sukces.
Informując warszawskich twórców o ofercie miasta,
możliwościach promocji ich osiągnięć i nawiązywania
relacji międzynarodowych.
Promując potencjał Warszawy w kontekście
międzynarodowym, jej ofertę oraz atrakcyjność rynku,
pozycję w rankingach i statystykach.

DO KOGO MÓWIMY?

WARSZAWSKICH TWÓRCÓW
I INNOWATORÓW
• mogą poszukiwać możliwości promowania swoich
osiągnięć za granicą
• zainteresowani zdobywaniem nowych kontaktów
i włączaniem się w międzynarodowe sieci
współpracy
• mogą być zainteresowani wsparciem

ZAGRANICZNYCH PARTNERÓW
• poszukają innowacyjnych projektów oraz
obszarów o dużym potencjale rozwoju
• ważna jest dla nich jakość współpracy
oraz możliwości rozwijania projektów
• zainteresowani konkretnymi informacjami (dane,
statystyki, rankingi)

organizacyjnym i finansowym

MIESZKAŃCÓW
• chcą wiedzieć o sukcesach projektów realizowanych
w Warszawie
• zainteresowani statystykami i rankingami oraz
miejscem, które zajmuje w nich Warszawa

INSPIRUJEMY ŚWIAT
GŁÓWNE OBSZARY KOMUNIKACJI

MIĘDZYNARODOWY POTENCJAŁ
Warszawscy innowatorzy i twórcy odnoszą wiele sukcesów, a ich pomysły i rozwiązania
są na konkurencyjnym poziomie. Poprzez prowadzone działania Warszawa ułatwia
zdobywanie kontaktów międzynarodowych i pozyskiwanie partnerów zagranicznych.
Doceniamy wybitnych twórców, jesteśmy z nich dumni i komunikujemy ich osiągnięcia.

KREATYWNA PRZESTRZEŃ
Warszawa jest miastem odważnych idei oraz innowacyjnych pomysłów, które mają szansę na
rozwój na rynkach międzynarodowych. Warszawskie inicjatywy odpowiadają na potrzeby
rynku, wyznaczają nowe kierunki i stają się coraz bardziej konkurencyjne.

JAK MÓWIMY?
SŁOWA KLUCZOWE W KOMUNIKACJI
doświadczenie
możliwości
kompetencje

POTENCJAŁ

kreatywność
jakość
innowacje
partnerstwo
współpraca

RELACJE

wsparcie
kontakty
satysfakcja
odwaga
osiągnięcia
prestiż

SUKCES

impuls
inspiracja
międzynarodowy
wyznaczanie trendów

CECHY MARKI DLA CELU

AKTYWNA

OTWARTA

CO POKAZUJEMY?
MOTYWY PRZEWODNIE
OSIĄGNIĘCIA
Pokaż innowacyjne projekty, ciekawe
rozwiązania i sukcesy na polu współpracy
międzynarodowej. Pokaż jak
wykorzystywane są pomysły i projekty
warszawskich twórców na świecie.

MOŻLIWOŚCI
Pokaż, że Warszawa wspiera zdolnych,
umożliwia współpracę i wymianę doświadczeń.
Pokaż, że to dobre miejsce do osiągania
sukcesów oraz rozwijania projektów
docenianych na świecie.

JAKOŚĆ
Pokaż, że Warszawa wychodzi naprzeciw
wyzwaniom, poszukuje rozwiązań, które mogą
inspirować. Pokaż, że realizowane inicjatywy mają
swoją wartość i współtworzą markę miasta.

SPRAWDŹ, CZY TWÓJ POMYSŁ
NA KOMUNIKAT JEST DOBRY
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język i styl

rozwinięcia
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SŁOWA
KLUCZOWE
potencjał

osiągnięcia

otwarta

relacje

możliwości

aktywna

sukces

jakość

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

