Akcja informacyjna
Ministerstwa
Sportu i Turystyki
„Turystyka bez ryzyka”
prezentacja

Ministerstwo Sportu i Turystyki
czerwiec 2015 r.

Główne założenia:
Akcja jest skierowana do wszystkich Polaków wyjeżdżających lub planujących
wyjazd turystyczny.
Celem jest zwiększenie świadomości turystów w zakresie bezpieczeństwa wyjazdu.
Planowana oficjalna inauguracja – I poł. lipca 2015.
Akcja powinna mieć stały charakter z możliwymi modyfikacjami i aktualizacjami
przed sezonem zimowymi, wakacjami letnimi itp.

Główne kanały informacyjne:
Dedykowana witryna internetowa https://www.turystykabezryzyka.gov.pl
Spot internetowy (animacja)
Media społecznościowe
Strony internetowe partnerów
Możliwe w przyszłości: (w przypadku uzyskania dodatkowych środków)
Emisja spotu w radiu
Emisja spotu w TV
Prasa branżowa

Partnerzy akcji i ambasadorowie:
Potencjalni partnerzy:
ministerstwa i urzędy centralne (w pierwszej kolejności),
organizacje samorządu gospodarczego w turystyce,
biura podróży,
portale turystyczne i blogerzy turystyczni.
Loga partnerów zostaną umieszczone w witrynie internetowej na oddzielnej podstronie
„Wspierają nas”.
Sylwetki ambasadorów akcji – osobistości podróżniczych – zostaną umieszczone na
oddzielnej podstronie „Ambasadorowie akcji”
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Prezentacja witryny internetowej kampanii:
adres
główny
(prezentowany
https://www.turystykabezryzyka.gov.pl

na

materiałach

promocyjnych):

„Turystyka Bez Ryzyka” jest jednocześnie hasłem kampanii. Kryterium doboru hasła była
prostota, łatwość użycia na stronie www i w spotach informacyjnych (brak polskich znaków)
oraz jednoznaczne kojarzenie się z tematyką akcji.
Końcówka „.gov.pl” zastrzeżona dla instytucji publicznych zwiększa wiarygodność witryny
budzi większe zaufanie
adres alternatywny https://www.turystykabezryzyka.pl (z ustawieniem przekierowania na
adres główny)
Budowa witryny
Architektura witryny została maksymalnie uproszczona. Na stronie głównej znajdują się
następujące elementy:
1) odtwarzacz wideo poprzedzony oszczędną animacją (wgrany spot promocyjny akcji,
również w wersji z audio deskrypcją dla osób niepełnosprawnych, domyślnie uruchamiający
się w wersji kontrastowej witryny)
2) główne menu w formie drogowskazu, wybór czterech kategorii (kryterium: cel wyjazdu)
podróżuję w kraju indywidualnie
podróżuję w kraju - wyjazd zorganizowany
podróżuje za granicę indywidualnie
podróżuję
za
zorganizowany

granicę

–

wyjazd

3) Logo MSiT
4) Stopka
Podstrony w poszczególnych kategoriach mają
również uproszczoną nawigację w formie prostokątnych „kafli” – intuicyjnych elementów
nawigacji bardzo rozpowszechnionych na nowoczesnych stronach www.
Podstrony dzielą merytoryczną treść strony na 8 kategorii tematycznych:
1) Planowanie wyjazdu
2) Transport
3) Bagaż w podróży
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4)
5)
6)
7)
8)

Wypoczynek dzieci i młodzieży
Wizy, paszporty, inne
Zdrowie i ubezpieczenia
Zanim podpiszesz umowę – sprawdź
Trudne sytuacje

Treść na poszczególnych podstronach została opracowana indywidualnie dla czterech
głównych kategorii (kraj/zagranica, indywidualnie/wyjazd zorganizowany)
Treści merytoryczne na podstronach są opracowane w sposób zwięzły, punktowy. Strona
zawiera podstawowe informacje dla podróżnych odsyłając po bardziej szczegółowe treści do
licznych, już istniejących stron internetowych prowadzonych przez instytucje publiczne
zgodnie z ich właściwością, m.in.:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych („Bezpieczne wakacje”, poradnik „Polak za
granicę”, system rejestracji podróży „Odyseusz”)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Poradnik „Bezpieczna podróż”)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (porady nt. usług turystycznych,
poradnik wakacyjny)
Ministerstwo Edukacji Narodowej (baza wypoczynku dzieci i młodzieży, poradnik
wypoczynku dzieci i młodzieży, lista rzeczy do spakowania w bagażu dziecka i in.)
Główny Inspektorat Sanitarny (porady o szczepieniach, serwis nt. bezpieczeństwa
kąpielisk)
Rzecznik Ubezpieczonych (porady nt. ubezpieczeń podróżnych)
Urząd Transportu i Kolejowego (poradnik Prawa Pasażera)
Urząd Lotnictwa Cywilnego (poradnik nt. podróży lotniczych)
Służba Celna (przepisy celne, sanitarne, przy przekraczaniu granic)
i in.

Checklista
Na każdej podstronie witryny znajduje się widoczny odnośnik graficzny umożliwiający
pobranie „Listy zadań” (ang. checklist), w łatwym do
wydrukowania formacie 1 kartki A4.
Checklista zawiera punkty, na które warto zwrócić uwagę
przed wyjazdem, umożliwia łatwą orientację i jest
praktycznym narzędziem dla użytkowników witryny.
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Dostępność witryny i łatwość nawigacji
Witryna spełnia restrykcyjne standardy WCAG 2.0 (do poziomu AA), które m.in. mają
ułatwić dostęp do prezentowanych treści osobom niepełnosprawnym. Oprócz wersji
standardowej dostępna jest wersja kontrastowa oraz wersja tekstowa.
Ponadto video/animacja na stronie głównej jest przygotowana również w wersji
z audiodeskrypcją (inny tekst czytany przez lektora, opisujący wydarzenia na ekranie), która
jest domyślnie wgrana w wersji kontrastowej witryny.
Witryna jest w pełni responsywna – automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu,
co umożliwia na korzystanie w pełni z funkcjonalności witryny na komputerach PC,
laptopach, tabletach i telefonach komórkowych.
Witryna jest dostosowana do wszystkich najważniejszych przeglądarek internetowych
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera i in.).
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Strona Główna (widok przed załadowaniem playera)
www.turystykabezryzyka.gov.pl

Element animowany

Animowany element nawigacji
(drogowskaz „rozwija się”)
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Strona Główna (widok po załadowaniu playera)
www.turystykabezryzyka.gov.pl

Element animowany.
Uruchamianie filmu

Animowany element nawigacji
(drogowskaz „rozwija się”)
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Strona www – poziom 2 (przykładowa kategoria Podróżuję za granicę
indywidualnie)

Lista zadań do pobrania –
patrz niżej

Dynamiczny
element menu,
przesuwa się w
górę i w dół,
pozostając zawsze
w pełni widoczny
na stronie przy
przesuwaniu jej
zawartości

Kafle wyboru strony
kategorii. Po najechaniu
zmieniają kolor na
czerwonym wyświetlają,
krótki wstęp do danej
kategorii. Po kliknięciu
przenoszą na kolejną
podstronę danej kategorii
(patrz niżej)
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Strona www – poziom 3 (przykładowa kategoria Podróżuję za granicę
indywidualnie; podkategoria)

Odnośniki w tekście
do stron i poradników
innych urzędów

Wtyczka mediów
społecznościowych Facebook
Aktywny element
nawigacji. Kafle do
poruszania się w
ramach danej
kategorii. Strona
aktywna zaznaczona
na czerwono
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Lista zadań do pobrania
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Spot promocyjny
Spot promocyjny w formie animacji przedstaw jedną z hipotetycznych sytuacji – rodzina
przybywa na lotnisko, udaje się do okienka kontroli paszportowej, gdzie przedkłada
przeterminowane dokumenty. Zamiast wakacji – oglądanie palm w telewizji. Lektor zachęca
do odwiedzenia strony internetowej www.turystykabezryzyka.gov.pl
Spot również w wersji z audio deskrypcją
Przykładowe sceny :
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Identyfikacja wizualna kampanii
Key Visual - główny motyw graficzny, na podstawie, którego przygotowano pozostałe
elementy kampanii:
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Logo

Banery internetowe:
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Roll-upy

Kontakt:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
tel. 22 24 43 179, 181, e-mail: turystyka@msit.gov.pl
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