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Misja i cel projektu 

MISJA 
Zwiększenie świadomości grup docelowych o Województwie Pomorskim 
(Trójmieście) jako marce – Miejsce idealne do pracy, rozwoju i życia. 
 
CEL OGÓLNY 
Przyciągnięcie nowych pracowników do już istniejących firm oraz do firm, które 
potencjalnie mogą zainwestować na Pomorzu. 
 
JAK ? 
Poprzez dostarczanie kompleksowej i wiarygodnej informacji o regionie, by 
dzięki temu podnieść jego atrakcyjność. 



Grupy docelowe 

I ETAP:  
•  Mieszkańcy województwa pomorskiego 
•  Potencjalni pracownicy (junior) w wieku 23-35 lat z innych regionów Polski 
•  Młode rodziny z dziećmi z innych regionów Polski 
•  Studenci ostatnich lat studiów uczący się na pomorskich uczelniach 
•  Studenci z innych regionów Polski 
•  Opiniotwórcy i media z całej Polski 
 
II ETAP: 
•  Zróżnicowanie grup odbiorców 
•  Polscy emigranci np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec 
•  Mieszkańcy z Europy Wschodniej 
•  Specjaliści  
 



Główne założenia komunikacyjne 

•  Język zrozumiały dla grup docelowych, nieformalny 
•  Komunikacja lekka, pisana językiem korzyści 
•  Komunikacja prowadzona w języku polskim i angielskim 
 
W komunikatach należy zwracać szczególną uwagę na: 
 
bogaty rynek pracy i oferta naukowa: 
•  możliwości rozwoju w różnorodnych kierunkach 
•  praca w znanych firmach i przy ciekawych projektach 
•  zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym 

 
walory naturalne Pomorza: 
•  ekologia regionu 
•  wydarzenia kulturalne 
•  rozwój nauki 
•  różnorodne sporty 



Identyfikacja wizualna 

Nazwa: 
Live more. Pomerania – bo tu żyje się bardziej. Poza dynamicznie 
rozwijającym się rynkiem pracy na Pomorzu cieszymy się wysoką jakością 
życia. “Żyj bardziej” zachęca do wykorzystywania tych możliwości, 
codziennego ich odkrywania w regionie. 
 
Identyfikacja wizualna:  
1.  Logo – w kształcie województwa pomorskiego przypomina jednocześnie 

dom, czyli miejsce, w którym powinniśmy czuć się najlepiej, które nas 
wspiera w naszych dążeniach. Dodatkowo logo jest w kształcie chmurki 
czatu co podkreśla, że nasz komunikat jest kierowany bezpośrednio do 
ludzi, że region jest otwarty na kontakt i nowoczesny. 

2.  Kolory – jasne, podkreślające energię regionu. 
 
 



Strona internetowa 

Cele: 
•  buduje wizerunek województwa pomorskiego jako Miejsca idealnego do 

pracy, rozwoju i życia 
•  pełni funkcję rzetelnego źródła informacji o pracy i życiu na Pomorzu 
•  wspiera budowanie wizerunku projektu Live more. Pomerania w 
świadomości odbiorców 



Strona internetowa - cd. 

Praca Życie 
o  7 tematycznych zakładek: 

•  Aktualności 
•  Dlaczego Pomorze? 
•  Gdzie szukać pracy 
•  Sprawdź jak pracuje się na 

Pomorzu! 
•  Rozwijaj się na pomorskich 

uczelniach 
•  FAQ 
•  Kontakt 

 

o  6 tematycznych zakładek: 
•  Aktualności 
•  Dlaczego Pomorze? 
•  Co robić na Pomorzu? 
•  Zaplanuj przeprowadzkę 
•  FAQ 
•  Kontakt 

 

Zarys treści: 



Media społecznościowe 

Facebook (5 x tydzień) 
•  turystyczna promocja województwa 
•  wydarzenia, szkolenia, warsztaty 
•  oferta edukacyjna 
•  treści gospodarcze przedstawione w formie grafik, infografik 
•  relacje z wydarzeń 
•  filmy “success stories” od mieszkańców w tym od obcokrajowców 
Instagram (3 x tydzień) 
•  najpiękniejsze zakątki regionu 
•  znane miejsca z nieznanej strony 
•  odkrywanie nieznanych miejsc 
LinkedIn (1 x tydzień) 
•  biznesowy charakter 
•  skierowany do profesjonalistów 
•  wyniki gospodarcze, nowe inwestycje, nowe miejsca pracy 



Zapraszamy na media społecznościowe! 

Facebook: www.facebook.com/LiveMorePomerania 

Instagram:  www.instagram.com/livemore.pomerania 

LinkedIn:  www.linkedin.com/company/live-more-pomerania 



Nasze pomysły 

•  Uczestnictwo w targach pracy – najbliższe: Targi Pracy branży IT – 
Future3 

•  Organizacja minimum 2 dużych wydarzeń rocznie (na terenie Polski) 
•  Współpraca z mediami 
•  Kreatywna wysyłka do influencerów 
•  Gra rekrutacyjna 
•  Gra miejska 
•  Współpraca z działami HR 
  
 



Jak można współtworzyć projekt? 

•  Informacja o firmie na stronie internetowej 
•  „Succes stories” od pracowników w naszych mediach 

społecznościowych 
•  Informacja o najciekawszych firmowych wydarzeniach 

I przekazanie dalej informacji o projekcie! J 



Co dalej? 

… 
  
 



Dziękuję za uwagę  


