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„Marka Warszawa. Praktyczny Przewodnik”* pokazuje miasto i jego 
mieszkańców w następujący sposób:

Warszawa to miasto, które ciągle tworzy się na nowo. 
Ma coś, czego wiele miast może jej pozazdrościć. 
Warszawa jest wyjątkowa przede wszystkim dzięki 
mieszkańcom, którzy współdecydują o swoim mieście 
i je rozwijają.

Warszawa to miasto otwarte, różnorodne, 
aktywne, przyjazne. Warszawiacy to ludzie zaradni, 
wolni i zmotywowani.

Cechy marki Warszawa są spójne z wizją i kierunkami 
rozwoju miasta zawartymi w Strategii #Warszawa2030.

Jak „Marka Warszawa. Praktyczny Przewodnik”  
zaleca pokazywać miasto? 
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Opracowano na podstawie „Marka Warszawa. Praktyczny Przewodnik”, m.st. Warszawa.
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warszawa jest co to znaczy? przykłady w obszarze turystyki

otwarta Warszawa jest dla wszystkich. 
Daje przestrzeń do działania, realizacji planów. 
Zaprasza i przyciąga każdego, kto chce tu żyć 
i się rozwijać.

• Warszawa jest otwarta na turystów o różnych 
zainteresowaniach, którzy chcą realizować tu 
swoje pasje,

• poszczególne miejsca w Warszawie 
są przystosowane do różnorodnych potrzeb 
(np. osób z niepełnosprawnościami, rodzin 
z małymi dziećmi, osób nieznających miasta 
i niemówiących po polsku),

• poszczególne miejsca proponowane do 
odwiedzenia są otwarte przez wiele godzin lub 
przez wszystkie dni tygodnia,

• turyści mogą wejść bez opłat do wielu miejsc 
i na liczne wydarzenia; są miejsca, w których 
obowiązują darmowe dni wejściowe, lub 
darmowe wejście dla określonej grupy.

różnorodna Warszawa to miejsce, gdzie wiele się dzieje, 
spotykają się różne style, doświadczenia 
i osobowości. Różnorodność inspiruje.

• Warszawa była wielokulturowa. Od wieków 
w mieście działały osoby pochodzące z różnych 
miejsc, o różnych wyznaniach, dzięki którym 
miasto się rozwijało,

• Warszawa to miasto o bogatej historii, którą 
widać po zróżnicowanej zabudowie (obok 
siebie sąsiadują budynki z różnych epok),

• w Warszawie znajdują się różne dzieła 
– od tych znanych twórców, po wyroby 
rzemieślnicze i murale,

• w Warszawie jest tak wiele różnych wydarzeń, 
że każdy znajdzie coś dla siebie,

• turyści mogą podjąć różne aktywności 
w tym samym miejscu (np. obejrzeć wystawę 
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej położonym 
na bulwarach wiślanych i przespacerować się 
prawym, naturalnym brzegiem rzeki).

przyjazna W Warszawie ludzie są życzliwi, przyjaźnie 
nastwieni do siebie i innych. Miasto dostosowuje 
się do potrzeb mieszkańców.

• w Warszawie panuje przyjazna atmosfera, 
turyści mogą się poczuć swobodnie 
w Warszawie/w wybranym miejscu/na danym 
wydarzeniu,

• miejsca proponowane do odwiedzenia 
w Warszawie są dostosowane do potrzeb 
rożnych grup (np. nie ma przeszkód 
architektonicznych),

• proponowane do odwiedzenia miejsca 
są atrakcyjne dla warszawiaków (turysta 
odwiedzając je, może poczuć klimat Warszawy),

• warszawiacy/organizatorzy wydarzenia/
personel konkretnego miejsca chętnie 
odpowiedzą na wszystkie pytania, pomogą, 
skierują turystę w odpowiednie miejsce,

• poszczególne miejsca są przyjazne dla różnych 
grup, np. dla właścicieli psów, którzy chcieliby 
wziąć swoje czworonogi.

aktywna Warszawa jest przestrzenią, w której dużo się 
dzieje. Energia ludzi i potencjał miasta motywują 
do działania. 

• każdy poszukujący aktywności znajdzie coś dla 
siebie,

• miasto skupia przedsiębiorczych i kreatywnych 
ludzi – rozwija się turystyka biznesowa

• codziennie ma tu miejsce wiele wydarzeń, które 
można ze sobą łączyć (np. koncert jazzowy 
z rejsem tradycyjną łodzią po Wiśle),

• turysta, w przerwie pomiędzy zwiedzaniem 
poszczególnych atrakcji, może spróbować 
także aktywności fizycznej (np. przejechać się 
Veturilo, pójść do parku na zajęcia z jogi czy 
warsztaty). 



Jak można uwzględniać cele Strategii #Warszawa2030 
w komunikatach?

Jak budować komunikaty?

zrozum odbiorcę

• pomyśl, jakie informacje są ważne dla turysty, 
które dla mieszkańca Warszawy mogą 
wydawać się oczywiste, np. jakie są rodzaje 
biletów, jak powstał w Warszawie PKiN, 

• dostosuj do odbiorcy formę i treść komunikatu 
– nie każdy turysta zagraniczny musi znać 
historię Polski i wiedzieć, kim był Zygmunt III 
Waza,

• turyści chętniej słuchają opinii znajomych, 
dlatego warto wchodzić w rolę przyjaciela-
przewodnika i utwierdzać odbiorcę 
w przekonaniu, że Warszawa jest wyjątkowym 
miejscem do odwiedzenia.

twórz zrozumiałe komunikaty 

• używaj krótkich zdań i prostego języka – unikaj 
języka urzędowego,

• jeśli używasz pojęcia z języka eksperckiego –  
wytłumacz, co ono oznacza. Niewiele osób 
poza architektami wie, czym jest np. kubatura,

• komunikat powinien być uporządkowany 
i łatwy do przeczytania

unikaj...

• form bezosobowych (czasowniki 
w bezokoliczniku lub kończące się na -o,  
np. powinno, zrobiono). 

• zdjęć niezwiązanych z komunikatem, które nie 
pokazują ludzi, ich energii, ani podejmowanej 
przez nich aktywności.

upewnij się...

• jaki wizerunek miasta tworzysz – czy zawarłeś 
co najmniej jedną wartość marki Warszawa, 
(więcej o wartościach na str. 4-5),

• czy komunikat nie stoi w sprzeczności z celami 
strategicznymi Strategii #Warszawa2030.

1. odpowiedzialna wspólnota

Sposób opowiadania o tym celu w kontekście 
turystyki:
• warszawiacy to ludzie otwarci – są dumni 

z miejsca, w którym mieszkają, są za nie 
odpowiedzialni i chcą pokazywać je turystom,

• Warszawa ma świadomość swojego 
inspirującego znaczenia w skali regionu, kraju, 
świata. 

3. funkcjonalna przestrzeń

Sposób opowiadania o tym celu w kontekście 
turystyki: 
• Warszawa jest miastem czystym i zielonym, 

które w centrum miasta ma unikatowy obszar 
Natura 2000 (dziki brzeg rzeki Wisły). Plaże 
nad Wisłą i bulwary wiślane są dobrym 
miejscem do odpoczynku i rekreacji,

• w Warszawie odpoczynek na łonie natury 
połączony jest z atrakcjami kulturalnymi lub 
rekreacyjnymi (np. z otwartymi koncertami),

• poruszanie się po mieście jest bezpieczne 
i wygodne, a warszawski transport publiczny 
jest nowoczesny i przyjazny dla turysty, 
bo można nim dojechać do większości atrakcji 
(np. specjalną turystyczną linią autobusową).

2. wygodna lokalność

Sposób opowiadania o tym celu w kontekście 
turystyki:
• w Warszawie znajdują się liczne i różnorodne 

atrakcje lokalne, które nie są powszechnie 
znane, a związane są z charakterem 
poszczególnych miejsc, np. każda z dzielnic 
ma swoją specyfikę i coś ciekawego do 
zaoferowania turystom,

• Warszawa jest metropolią, gdzie zachowana 
jest równowaga między wielkomiejskością 
i środowiskiem codziennego życia 
mieszkańców, dzięki czemu jest wygodna dla 
przebywających w mieście turystów. 

4. twórcze środowisko

Sposób opowiadania o tym celu w kontekście 
turystyki:
• Warszawa inspirowała różnych ludzi, którzy 

przyjeżdżali tutaj z innych zakątków Polski czy 
świata, by stworzyć coś wyjątkowego  
(np. E. Wedel, J. Tuwim, K. Janda),

• niezależnie od tego, czy ktoś przeprowadza 
się tu na stałe, czy przyjeżdża zwiedzić 
Warszawę, staje się częścią historii tego 
miasta chociaż na chwilę.

Opracowano na podstawie „Marka Warszawa. Praktyczny Przewodnik”, m.st. Warszawa.* Na turystyce koncentrują się dwa cele, a konkretnie: 3.1 – Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz 4.3 – Przyciągamy talenty i liderów
Strategia #Warszawa2030 jest dostępna na stronie www.2030.um.warszawa.pl

Strategia #Warszawa2030 pokazuje wizję Warszawy, opierając ją na trzech wymiarach: aktywni 
mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia. Wprowadzenie w życie wizji Warszawy będzie 
możliwe dzięki realizacji czterech celów strategicznych.*
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Jakich słów używać do opisywania Warszawy?

otwarta

Leksykon: kontaktowy, zgodny, otwarty 
na nowe rozwiązania, komunikatywny, 
życzliwy, znany, dostępny, otwarty dla 
wszystkich, przystępny, bezpośredni, 
łatwy, szczery, naturalny, autentyczny.

aktywna 

Leksykon: chętny, energiczny, dynamiczny, 
pełen energii, pełen inicjatywy, pełen 
zapału, prężny, przedsiębiorczy, twórczy, 
mobilny, sprawny, ochoczy, witalny, smart, 
pełen inwencji, pomysłowy, odważny, 
działający, udzielający się, intensywny, 
efektywny, skuteczny.

przyjazna 

Leksykon: w dobrej atmosferze, gościnny, 
przyjemny, życzliwy, uprzejmy, pomocny, 
bliski, wygodna przestrzeń, dogodny, 
estetyczny, łatwy w obsłudze, dobrze 
skomunikowany.

różnorodna

Leksykon: urozmaicony, pomyślany dla 
różnych grup turystów, dostosowany 
(np. dla rodzin z małymi dziećmi, osób 
z niepełnosprawnością, osób starszych), 
wielobarwny, rozliczny, bogaty, 
wielowymiarowy.
Uważać na: inny, odmienny (mogą
konotować różnorodność jako problem/
konflikt).

Przymiotniki i przysłówki w tekście są elementem budowania wizerunku 
Warszawy – powinny podkreślać wartości, które opisane są w dokumencie „Marka 
Warszawa. Praktyczny Przewodnik” (więcej o tym na stronach 3-5). 

Jaki styl wypowiedzi stosować?

•  Warszawa jest przyjacielem-
przewodnikiem turysty, jest otwarta 
i przyjazna. W swoich wypowiedziach 
opiera się na osobistym 
doświadczeniu, mówi o swoich 
emocjach. Chętnie wyjaśnia rzeczy, 
które mogą być nowe dla turysty. 
Dzieli się ciekawymi historiami 
o miejscach, o których opowiada. 
Ułatwia odwiedzającemu poruszanie 
się po mieście i znajdywanie 
najciekawszych zakątków (więcej o roli 
miasta na str. 10). 

•  w wypowiedzi powinno się pojawić 
polecanie miejsc, dzielenie się 
emocjami; powinno się dawać 
miejsce na wypowiedzi i wrażenia 
innych (zachęcać do hasztagowania 
i oznaczania się w mediach 
społecznościowych oraz dzielenia się 
wrażeniami z rodziną i przyjaciółmi 
po powrocie z wycieczki),

•  styl powinien być półoficjalny – bliski 
dla nowo poznanych,

•  wypowiedzi koncentrują się 
na pokazywaniu różnorodności 
Warszawy – jedno miejsce prowadzi 
ku następnemu, dającemu odmienne 
od poprzedniego doświadczenie,

•  cechą stylu jest korzystanie ze słów 
używanych do opisywania Warszawy 
(przymiotników i przysłówków 
przedstawiających jej wartości – str. 8),

•  cechy przyjaciela-przewodnika  
(np. przyjazny styl wypowiedzi, 
bazowanie na własnym 
doświadczeniu) powinny występować 
również w innych językach, w których 
prowadzona jest komunikacja.
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Jak budować narrację o Warszawie w komunikatach 
skierowanych do turystów?

Jakie cechy Warszawy mają być akcentowane?

przedstawienie warszawy

Warszawa jest otwarta dla wszystkich. To przy-
jazne miejsce, gdzie każdy czuje się wolny 
i bezpieczny. Łączy tradycję i nowoczesność, 
środowisko miejskie z przyrodniczym, lokalność 
i wielkomiejskość. Każdy, kto przebywa w War-
szawie, współtworzy ją. Dlatego miasto ciągle 
się tworzy na nowo, zarówno dzięki mieszkań-
com, jak i turystom, którzy są elementem jego 
przyjaznej atmosfery. Każde kolejne odwiedziny 
są wyjątkowe, gdyż Warszawa nieustannie się 
zmienia. Zmienia się architektura, zmienia się 
sposób wykorzystania budynków, zmienia się 
nabrzeże Wisły. Do Warszawy niewątpliwie 
warto powracać.

turysta może zwiedzać warszawę

w typowy sposób, ale w niestandardowy też 
można, bo niestandardowość jest wpisana 
w jej DNA – miasto wymyka się schematom 
i zaskakuje, np. w centrum znajduje się dużo 
zieleni, nowoczesność przeplata się z tradycją, 
a na ścianie zwykłego bloku Picasso namalo-
wał Syrenkę. Warszawa jest pełna ciekawych 
miejsc – każdy może obok znanego odkryć 
inne, mniej znane, ale wyjątkowe dla niego.

elementy narracji 

Narracja nie jest tylko opisem – powinna za-
wierać bohatera i jego cele. Bohaterem może 
być miasto i jego zmiany, które są odpowie-
dzią na burzliwą historię. Mogą być też nim 
warszawiacy, którzy miasto zmienili. Wreszcie 
bohaterem może być turysta, któremu udało się 
poczuć wyjątkowość miejsca, odkryć w Warsza-
wie swoje zakątki, podzielić się swoimi wraże-
niami. W narracji turysta kieruje się ścieżkami 
polecanymi przez mieszkańców i turystów, 
którzy już Warszawę odwiedzili: odkrywców 
kulinariów, fanów dobrej atmosfery, natury, 
wydarzeń kulturalnych itp.

warszawa dla grup turystów

Warszawa jest dla turystów z Polski najwięk-
szym i najnowocześniejszym polskim miastem. 
Miastem, które pierwsze wprowadza dobre 
rozwiązania. Dla turystów zagranicznych War-
szawa to miejsce, w którym można zobaczyć 
Polskę - jej historię, kulturę, tradycje i zwyczaje.
Przy tym kultura i tradycje mają mieć charakte-
rystyczny warszawski styl. Wynika to z łączenia 
przeciwieństw (wielkomiejskość/lokalność) 
i zmienności Warszawy: tu się zaczęło wiele 
historycznych czy kulturowych zmian, takie 
święta jak Wianki nad Wisłą, są tu wyjątkowe. 

Jak przedstawiać Warszawę w obrazie?

Z

Zdjęcia powinny pokazywać, że wyjątkowość 
Warszawy tworzona jest przez ludzi. To oni 
ją kształtują dzięki swojej energii, zaradności, 
motywacji do działania. Dlatego na zdjęciach 
powinni oni odgrywać kluczową rolę. 

 ogólne zasady komunikacji wizualnej

•  kluczową rolę na zdjęciu odgrywają 
ludzie (uciekamy od syndromu wymarłego 
miasta),

•  zdjęcie przedstawia ludzi w działaniu,
•  ludzie na zdjęciach wyglądają naturalnie 

(unikamy sztucznych póz),
•  tłem dla ludzi na zdjęciu są miejsca 

charakterystyczne dla Warszawy – jeśli 
miejsce jest mniej znane, opis powinien 
odnosić się do bardziej znanego miejsca 
w okolicy, w której zostało zrobione (np. 
blisko pomnika, niedaleko ronda itp.),

•  zdjęcie komunikuje przynajmniej jedną 
z wartości zgodnych z marką Warszawy,

•  jedno zdjęcie może być ilustracją dla kilku 
wartości, 

•  zdjęcia pokazujące panoramę miasta 
powinny być wyjątkiem, a nie regułą, 

•  sceny powinny być pokazane z poziomu 
ludzi, którzy występują na zdjęciu.

1110



Zdjęcia powinny pokazywać: 

•  przestrzeń otwartą dla każdego 
(np. miejsce publiczne, do którego 
każdy ma dostęp, najlepiej 
za darmo), 

•  miejsce, w którym wszyscy mogą 
czuć się dobrze (np. swobodna 
postawa ciała, brak napięcia),

•  różnorodnych ludzi (np. w różnym 
wieku, różnej płci, o różnym 
wyglądzie),

•  osoby, które realizują swoją 
pasję – pojedynczo lub wspólnie 
(jeśli wspólnie, to widoczna jest 
rozmowa, wymiana poglądów).

przykłady przedstawienia 
otwartej warszawy:

Zdjęcia powinny pokazywać: 

•  ludzi w różnym wieku, różnie 
ubranych, różnej płci, z różnych 
kultur, o różnym stopniu 
sprawności, 

•  ludzi jako dynamicznych  
(np. biegnących, tańczących, 
idących). Dynamika pokazuje 
różnorodność zachowań czy 
charakterów, 

•  budynki pochodzące z rożnych 
okresów – jako świadkowie 
dziejów Warszawy,

•  artystów tworzących swoje 
dzieła, którzy w pracy inspirują 
się różnorodnością Warszawy 
(np. szkicują warszawski budynek, 
robią zdjęcie Syrence).

przykłady przedstawienia 
różnorodnej warszawy:
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Zdjęcia powinny pokazywać: 

•  ludzi czujących się swobodnie, 
nie śpieszących się,

•  miejsce przyjazne przede wszystkim 
dla ludzi, a nie dla samochodów (np. 
osoby spacerują z psem, uprawiają 
jogging, jeżdżą na rowerze 
lub rolkach, prowadzą wózek 
z dzieckiem),

•  pozytywną interakcję między 
przedstawionymi osobami  
(np. rozmowy, spojrzenia, dotyk, 
uśmiech),

•  scenę z przewagą ciepłych kolorów,
•  atrakcyjne przestrzenie miejskie 

dostosowane do różnorodnych 
potrzeb (szerokie kadry, ludzie 
korzystający z przestrzeni, np. 
odpoczywający, bawiący się 
wspólnie).

przykłady przedstawienia 
przyjaznej warszawy:

Zdjęcia powinny pokazywać: 

•  ludzi dynamicznych a nie 
statycznych (np. w trakcie rekreacji, 
pracujących, zwiedzających),

•  scenę, w której dużo się dzieje, 
widać ruch i energię miasta (np. 
przechodzą ludzie, jadą autobusy, 
biegną dzieci),

•  osoby działające na rzecz 
Warszawy (np. wolontariuszy 
podczas rozdawania żonkili 
w rocznicę wybuchu powstania 
w getcie warszawskim).

•  miejsce przeznaczone do pracy 
kreatywnej (np. centrum twórczości, 
pracownię).

przykłady przedstawienia 
aktywnej warszawy:
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Potrzeby informacyjne turystów krajowych

Potrzeby turystów z różnych segmentów częściowo się pokrywają, co powoduje, że poszczególne 
komunikaty mogą być adresowane do kilku segmentów jednocześnie.
Komunikaty można formułować koncentrując się na danym segmencie (odpowiadając w poście lub 
w notce na jego potrzeby) lub koncentrując się na wybranej potrzebie (która jest wspólną potrzebą 
dla kilku segmentów). Początek komunikatu powinien adresować go do konkretnego segmentu lub 
segmentów (jeśli wychodzimy od potrzeby).

informacja o atrakcjach związanych z programem 
nauczania 

zwiedzanie dziecięcych atrakcji

poszukiwanie łatwego dostępu do informacji

informacja, co dzieje się nowego,  
czego nie widział przy poprzednich wizytach 

informacja o galeriach zakupowych i sklepach

informacja o łatwym dojeździe

odwiedzanie największych atrakcji miasta,  
miejsc charakterystycznych dla Warszawy  
(w tym gastronomicznych i rozrywkowych)

poznanie cen i tanich sposobów na zwiedzanie miasta 

informacja o ciekawych wydarzeniach (kulturalnych 
i sportowych)

otrzymywanie prostych, przystępnych komunikatów

pedagog

młody 
odkrywca 
kulturowy

Potrzeby informacyjne turystów zagranicznych

Na podstawie charakterystyki poszczególnych segmentów z „Diagnozy stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r.” 

okazjonalny 
bywalec

informacja o ambitniej lub oryginalnej 
ofercie kulturalnej 

informacja o galeriach zakupowych i sklepach

zwiedzanie miejsc związanych z tematyką judaistyczną

poszukiwanie łatwego dostępu do informacji

poszukiwanie kontaktu z mieszkańcami

poznanie cen i tanich sposobów na zwiedzanie miasta 

odwiedzanie największych atrakcji miasta,  
miejsc charakterystycznych dla Warszawy  
(w tym gastronomicznych i rozrywkowych)

odkrycie miejsc alternatywnych w Warszawie  
(w tym rozrywkowych, gastronomicznych)

wytłumaczenie historii / tradycji / 
wyjątkowości Warszawy w kontekście Polski 

informacja co dzieje się nowego,  
czego nie widział przy poprzednich wizytach 

poznanie zwyczajów, historii, tradycji Żydów 
warszawskich lub polskich na przykładzie Warszawy

hipster

polonus 
sentymentalny

zorganizowany 
odkrywca 
kulturowy

indywidualny 
odkrywca 
kulturowy

podróżnik 
pamięci
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Czym się różnią wybrane kanały komunikacji?

kanał komunikacji cel język wypowiedzi wyróżniki długość komunikatu grupa docelowa, segement

Facebook • szybkie dostarczenie informacji, 
• łatwe nawiązanie kontaktu 

z odbiorcami

• nastawienie na interakcję
• bezpośrednie zwracanie się do 

odbiorców,
• perswazyjny (relacje-

zaproszenia), 
• podkreślający emocje, którymi się 

dzielimy

• możliwość poznania opinii 
innych,

• możliwość sprawdzenia 
miejsc, które chce odwiedzić 
jeszcze przed przyjazdem, 
zainspirowania się

• możliwość sprawdzenia 
informacji w dowolnym miejscu,

• wykorzystywanie bieżących 
trendów

Krótki, ale zawierający 
przynajmniej jedną 
z kluczowych wartości.
Optymalna długość postów 
na Facebooku wynosi od 40 
do 150 znaków. Maksymalna 
długość – 60 tysięcy znaków 
łącznie ze spacjami.

• okazjonalny bywalec
• młody odkrywca kulturowy
• pedagog

• hipster 
• indywidualny odkrywca 
 kulturowy
• zorganizowany odkrywca 
 kulturowy
• podróżnik pamięci
• polonus sentymentalny

Instagram •  zainteresowanie odbiorcy poprzez 
pokazanie miejsca/wydarzenia

• nastawienie na interakcję 
(komentarze, lajki, linkowanie 
postów),

• bezpośrednie zwracanie się do 
odbiorców

• możliwość sprawdzenia 
miejsc, które chce odwiedzić 
jeszcze przed przyjazdem, 
zainspirowania się,

• możliwość sprawdzenia 
informacji w dowolnym miejscu

Krótki, ale zawierający 
przynajmniej jedną 
z kluczowych wartości.
Maksymalnie 2200 znaków 
łącznie ze spacjami.

• okazjonalny bywalec
• młody odkrywca kulturowy

• hipster
• indywidualny odkrywca 
 kulturowy
• podróżnik pamięci

Broszury • kompleksowe opisanie wybranej 
atrakcji turystycznej, poszerzenie 
wiedzy czytającego na dany temat

• opisowy, z ograniczoną liczbą 
zwrotów bezpośrednich do 
adresatów,

• prosty, dynamiczny (czasowniki, 
strona czynna)

• możliwość zabrania ze sobą 
w każde miejsce

Długi, ale podzielony na części 
składające się ze zdjęć 
i tekstów.

• okazjonalny bywalec
• pedagog

• indywidualny odkrywca 
 kulturowy
• zorganizowany odkrywca 
 kulturowy
• podróżnik pamięci
• polonus sentymentalny

Strona internetowa • wyjaśnienie danej kwestii, 
poszerzenie wiedzy czytającego 
na dany temat,

• sprawdzenie aktualności

• informacyjny, pojawiają się 
dłuższe opisy zawierające 
bezpośrednie zwroty do 
adresatów, 

• prosty, krótkie zdania zamiast 
wielokrotnie złożonych

• możliwość sprawdzenia 
informacji w dowolnym miejscu

Średni, informacja mieści się 
na jednym ekranie smartfona.

• okazjonalny bywalec
• młody odkrywca kulturowy
• pedagog

• hipster
• indywidualny odkrywca 
 kulturowy
• podróżnik pamięci
• polonus sentymentalny
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Sprawdź swój komunikat✓

Lista składa się z kluczowych elementów 
ważnych do sformułowania poprawnego 
komunikatu. 

1.  przystępność
☑ Czy tekst jest napisany językiem 

zrozumiałym dla przeciętnego Polaka 
(FogIndex max 12) lub językiem obcym 
na poziomie średniozaawansowanym, 
którym posługują się turyści?

☑ Czy początek komunikatu (tekst/zdjęcie) 
adresowany jest do odpowiedniego 
segmentu lub segmentów (kiedy 
wychodzimy od wspólnej potrzeby)? Jeśli 
odbiorca uzna, że komunikat nie jest 
skierowany do niego, zaniecha dalszego 
czytania.

2.  próg wiedzy
☑ Czy informacje dla turystów zagranicznych 

są zrozumiałe bez znajomości historii 
Polski oraz jej tradycji? Jeśli nie, warto, 
by w tekście znalazły się krótko ujęte 
informacje o kontekście. 

3.  wartości
☑ Czy tekst odwołuje się do co najmniej jednej 

wartości Warszawy?
☑ Czy tekst zawiera związane z tą wartością/

wartościami emocje? 

☑ Czy o turyście opowiada się zgodnie 
z opisem jego działania ze str. 10?

☑ Czy zdjęcie i tekst są spójne w pokazywaniu 
wartości?

☑ Czy narracja jest prowadzona ze strony 
przyjaciela – przewodnika? 

☑ Czy komunikat nie stoi w sprzeczności 
z celami strategicznymi Strategii 
#Warszawa2030?

4.  zaspokojenie potrzeb 
☑ Czy korzyść przedstawiona w tekście 

odpowiada na potrzeby danego segmentu?
☑ Czy turysta jest zachęcony do podjęcia 

działań (odwiedzenia, zobaczenia, 
poznania itp.)? 

5.  temat główny i atrakcyjny dodatek 
 (bonus)
☑ Czy w komunikacie pojawiają się tematy 

główne i dodatkowe?

6.  kanał komunikacji
☑ Czy kanał komunikacji jest odpowiedni dla 

danego segmentu ?
☑ Czy język wypowiedzi oraz długość 

komunikatu są dopasowane do wybranego 
kanału komunikacji?

Jaką strukturę powinien mieć komunikat?

przykładowe atrakcyjne  
miejsca i wydarzenia: 

turysta krajowy – miejsca: Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Stare Miasto, Łazienki Królewskie, 
PKiN, Centrum Nauki Kopernik.

turysta zagraniczny – miejsca: Stare 
Miasto, PKiN, Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN, Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

wydarzenia:
Noc Muzeów w Warszawie, Koncerty Chopinowskie 
w Łazienkach Królewskich, Wianki nad Wisłą, Orange 
Warsaw Festiwal, LOTTO Warszawski Memoriał 
Kamili Skolimowskiej, ORLEN Warsaw Marathon

idetyfikacja segmentu  
albo potrzeb

segment: podróżnik pamięci
potrzeba: zwiedzanie miejsc 

związanych z tematyką 
judaistyczną

segment: pedagog
potrzeba: informacja 

o atrakcjach związanych
z programem nauczania

pr
zy

kł
a

d
y →

→

→

→

→

→

 temat główny (miejsce/
wydarzenie atrakcyjne  

dla segmentu)

muzeum historii żydów  
polskich polin

pałac kultury i nauki

bonus

cmentarz żydowski

fotoplastikon  
warszawski 

kroki w tworzeniu komunikatu

1. Zacznij od określenia segmentu turystów 
i/lub potrzeby, na jaką ma odpowiedzieć 
komunikat.

2. Dopasuj do niego miejsce lub wydarzenie 
atrakcyjne dla danego segmentu (patrz obok).

3. Zachęć do odwiedzenia miejsca/pójścia 
na wydarzenie, które może dodatkowo 
zainteresować wybrany segment turystów 
(to będzie tzw. bonus). Powinno to być 
miejsce ciekawe, nie do końca jeszcze 
poznane, ale przedstawione w sposób, który 
zachęci do odwiedzenia go. 
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MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?

Skontaktuj się ze Stołecznym Biurem Turystyki
marka@warsawtour.pl

Stołeczne Biuro Turystyki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki, p. X
sekretariat@warsawtour.pl

www.warsawtour.pl


