Dzielnica Wisła
Celem kampanii „Dzielnica Wisła” zwrócenie oczu warszawiaków ku Wiśle oraz poprawienie czystości przestrzeni
publicznych Wisły w Warszawie, zmiana zachowań i wyrobienie nawyku sprzątania po sobie. Nad rzekę wyruszyli
edukatorzy, powstało Biuro Dzielnicy Wisła, dwa Punkty Wymiany odpadów, spot z bohaterem – Wisławem –
mścicielem z głębin rzeki, w działania zaangażowali się też liczny partnerzy tj. Komisja Klubowa, Fundacja Civis
Polonus, artyści i firmy.

Czas realizacji: czerwiec 2016 - wrzesień 2016

I.

Uzasadnienie zgłoszenia do kategorii konkursowej: PR miejsca, miasta lub regionu (kategoria główna)

„Dzielnica Wisła” przyczyniła się do zwrócenia oczu warszawiaków i gości ku nadwiślańskim brzegom. Zachęcała do
odpowiedzialnego korzystania z uroków Wisły, dbania o czystość na plażach i bulwarach. Jej celem było przedstawienie Wisły
jako atrakcyjnego miejsca przeznaczonego do aktywnego wypoczynku i zabawy, w którym wolno więcej niż gdzie indziej, ale też
taką, o którą trzeba dbać. Dzięki działaniom i kreatywnemu sposobowi komunikacji, mieszkańcy stolicy zaangażowali się w
dbanie o stan nadwiślańskiej infrastruktury i ekosystemu.

II.

Wyzwanie: określenie problemu i celu/ów do zrealizowania / opis uwarunkowań zewnętrznych i/lub
wewnętrznych / wyjaśnienie szczególnego kontekstu projektu / dostępne środki finansowe (budżet).

Co roku nad Wisłą przybywa coraz więcej ludzi, przybywa też problemów w zakresie utrzymania czystości.
W 2014 roku Służba Brzegowa zebrała ilość odpadów odpowiadającą objętościowo 8 basenom olimpijskim. Celem kampanii
Dzielnica Wisła była promocja terenów nad Wisłą oraz zmiana zachowań użytkowników nadbrzeży i rzeki. Zasadnicze
przesłanie miało podkreślać, że obszar Wisły jest wspólną i demokratyczną przestrzenią. Jej jakość zależy w znaczniej mierze

od odpowiedzialności użytkowników. Dodatkowym elementem przekazu był temat natury, który został przewidziany jako
kontekst wiodący we wszystkich działaniach komunikacyjnych dla warszawskiej Wisły na rok 2016. Kreowanie postawy
odpowiedzialności za przestrzeń związane było bezpośrednio z kształtowaniem świadomości na temat unikalnej nadwiślańskiej
przyrody i zagrożeń, jakie niosą dla niej nieodpowiednie zachowania ludzi. Organizatorem kampanii było m. st. Warszawa,
kampania jest projektem wieloletnim, gdyż tylko konsekwentne działania mają szansę zmienić postawę społeczną.

III.

Diagnoza: kluczowe obserwacje, które zdeterminowały obrany kierunek działań.

Dzielnica Wisła 2016 była kontynuacją kampanii realizowanej przez agencje John Pitcher i FleishmanHillard na zlecenie m. st.
Warszawa w 2015 roku.
Kampania z roku 2015 skutecznie zdefiniowała przestrzeń nadwiślańską. Dzielnica Wisła stała się marką, jaką miasto wpisało do
strategii komunikacji m. st. Warszawa.
Kampania w 2016 roku w dużej mierze polegała na powtórzeniu sprawdzonych rozwiązań, które przyniosły najlepsze efekty tj.
akcji informacyjnych i edukacyjnych w terenie, a także komunikacji w mediach społecznościowych. Organizatorzy kierowali się
zasadą, że doprowadzenie do zmiany postaw społecznych możliwe jest tylko przez długofalowe i konsekwentne (często
mozolne) działania.
W 2016 roku w ramach kampanii Dzielnica Wisła, oprócz sprawdzony rozwiązań, został wprowadzony nowy wątek narracyjny
skupiony na promowaniu jej naturalnego charakteru i ekosystemu Wisły. W odróżnieniu od innych dzielnic miasta, Wisła nie
została stworzona przez nas – ludzi. Prawdziwym gospodarzem tego terenu jest Natura. Działania w ramach kampanii zostały
harmonijnie wpisane w ramy wytyczone obecnością unikatowej śródmiejskiej flory i fauny.
Wcześniejsza edycja kampanii pokazała, że bardzo cenny jest partnerski charakter projektu, dlatego do realizacji kampanii w
2016 roku zostało zaproszone stowarzyszenie reprezentujące klubokawiarnie urzędujące nad Wisłą. Klubokawiarnie często
obwiniane za generowanie nieporządku oraz hałasu nad Wisłą, aktywnie zaangażowały się w działania akcji, co potwierdziło, że
we wspólną sprawę angażują się wszyscy i wszystkim zależy na porządku nad warszawską Wisłą. Przedstawiciele lokali byli też
największymi znawcami realiów panujących wieczorami nad Wisłą, a właściciele i obsługa tego typu miejsc często bywa
autorytetami dla młodych imprezowiczów.
W 2016 roku kluczowe było wzmocnienie komunikatu i utrwalenie go w głowach odbiorców. Dlatego postawiono na kreatywne
rozwiązania video o potencjale viralowym oraz akcje niestandardowe w terenie. Wszystkie działania generowało content do
komunikacji kluczowych komunikatów kampanii.

IV.

Strategia: opis obranego podejścia komunikacyjnego, główna narracja (kluczowe przekazy), logika doboru
głównych narzędzi i platform komunikacyjnych, spodziewane efekty (KPIs).

Wyzwaniem w ramach kampanii było wypromowanie Dzielnicy Wisła jako miejsca, w którym warto spędzać czas oraz pokazać
warszawiakom bogactwo nadwiślańskiej fauny i flory, przy jednoczesnej edukacji na temat dbania o tę przestrzeń.
Strategia działań oparła się na trzech najważniejszych filarach: EDUKACJA, NAGRADZANIE, PARTNERSTWO. Wszystkie te
działania wspierane były atrakcyjną komunikacja.

EDUKACJA
Kontynuowano pracę u podstaw – nad Wisłą pojawili się edukatorzy, którzy rozmawiali i wręczali praktyczne gadżety (worki na
śmieci, kieszonkowe popielniczki).
NAGRADZANIE
Komunikat edukacyjny postanowiliśmy wzmocnić mechanizmem nagradzania za dobrą postawę – nad Wisłą powstały dwa
punkty wymiany odpadów na gadżety.
PARTNERSTWO
Do działania aktywnie włączyły się nadwiślańskie klubokawiarnie, środowisko wodniackie, partnerzy biznesowi, artyści i
celebryci. Synergia działań i komunikacji wzmocniła przekaz kampanii.
KOMUNIKACJA
Głównym hubem informacyjnym kampanii był fanpage na Facebooku Dzielnica Wisła. Równolegle prowadzone były
intensywne działania media relations i biuro prasowe kampanii.

V.

Realizacja: plan projektu ze szczególnym uwzględnieniem działań niestandardowych.

Nad rzekę wyruszyli edukatorzy z Fundacji Civis Polonus rozdający worki i popielniczki. Wybudowano dwa Punkty Wymiany
odpadów na gadżety. Dzięki współpracy z wodniakami, za odpady można było otrzymać kupony na atrakcje wodniackie. Udało
się pozyskać gadżety sponsorskie w postaci: powerbanków (Innogy), kuponów na taksówki (MyTaxi), wody do picia i sadzonki
drzew (Żywiec Zdrój). Żywiec Zdrój zasponsorował dzienną działalność punktów wymiany odpadów. Działania partnerskie
przyniosły też wymierne korzyści komunikacyjne.
Komisja Klubowa, zorganizowała tygodniowy festiwal Dzika Rzeka, który przybliżał świat nadwiślańskiej natury.
Przeprowadzono kreatywną renowację starych koszy, które odnowione stanęły nad Wisłą.
Uruchomiono Biuro Dzielnicy Wisła, otwarte dla interesantów.
W kampanię zaangażowali się artyści. Wilekim sukcesem był film „Z kamerą wśród śmieci” autorstwa Zespół Wespół
https://www.facebook.com/dzielnicawislapl/videos/1075060465864829/, głosu w filmie użyczyła Krystyna Czubówna.
Powstał też spot promocyjny z Wisławem. W spocie wystąpił m. in. Maciej Orłoś oraz dyrektor biura marketingu m. st.
Warszawa Robert Zydel, czy znany flisak z Warszawy - Rafał Łapiński.
https://www.facebook.com/dzielnicawislapl/videos/1095989090438633/
Ubrania dla edukatorów zaprojektował kultowy w środowiskach hiphopowych brand ZeroDwaDwa. Równolegle prowadzono
komunikację na Facebooku i intensywne media relations. Specjalnie dla dziennikarzy i blogerów zorganizowano konferencję
prasową na Wiśle (rejs podczas którego można było porozmawiać z wodniakami, urzędnikami, ekspertami).

VI.

Wynik: uwiarygodniony i weryfikowalny opis zrealizowanych zamierzeń i celów.(W tym polu można wyjątkowo
zamieszczać linki do źródeł, które odnoszą się wyłącznie do danych dokumentujących Projekt)

Nie ma wątpliwości, że Dzielnica Wisła staje się coraz popularniejsza. Widać też znacznie wyższą świadomość kwestii dbania o
czystość, a śmiecenie spotyka się z głośną naganą społeczną. Sukcesem jest też konsekwencja - kampania jest kontynuowana
trzeci rok z rzędu.
WYNIKI ZA 2016 ROK


Ponad 320 publikacji medialnych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym nt. kampanii,



Nakład publikacji oraz liczba UU 115 969 040 (wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 100%)



AVE: 1 068 999 zł



liczba fanów fb wzrosła o: 9036



Komunikacja fb dziennie średnio docierała do 67 457 osób i angażowała 24 705 z nich.



Łącznie komunikacja wyświetlała się użytkownikom 16 253 869 razy



Film „Z kamerą wśród śmieci” obejrzało ponad 2 400 000 razy;



Film „Wisław” - ponad 602 000 obejrzeń



Dziennie w punktach wymieniano 1800 sztuk odpadów



Łącznie odzyskano ponad 25 000 sztuk odpadów



Rozdano blisko 10 000 popielniczek• Rozdano ponad 15 000 worków na śmieci

