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CITY
–

outdoor / instore / digital / print / expo
– te pięć haseł to najkrótsza definicja szerokiej 
skali naszego działania. Dysponujemy 
rozbudowaną siecią nośników reklamowych, 
aranżujemy witryny i wnętrza sklepów, 
a także realizujemy projekty Digital 
Signage. Specjalizujemy się w instalacjach 
wielkoformatowych ekranów LED i wdrożeniach 
autorskich kiosków multimedialnych. 
Oferujemy również wysokiej jakości wydruki 
wielkoformatowe, a także projekty i realizacje 
stoisk targowych z wykorzystaniem urządzeń 
multimedialnych.

www.city.com.pl
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„Proces budowy przestrzeni ekspozycyjnej rozpoczynamy od wnikliwej 
analizy sytuacji rynkowej brandu: jego oferty, skali aktywności, 
konkurencji oraz potrzeb i trendów w danym segmencie. Dopiero 
na bazie tych informacji rozpoczynamy etap kreacji przestrzeni 
wystawienniczej. To właśnie marka, a nie forma jest dla nas 
najwyższą wartością determinującą finalny efekt w postaci sukcesu 
ekonomicznego klienta“.
arch. Paweł Winiarski
Dyrektor Generalny City Expo Design

„Forma i porządek przestrzeni wystawienniczej jest wynikiem analizy 
potrzeb klienta, dostrzeżenia ergonomii i walorów danej lokalizacji oraz 
sprawnego posługiwania się elementami identyfikacji firmy. Stoisko firmy 
ma podkreślać i tworzyć spójny, skierowany do odbiorcy przekaz”.
Piotr Jagiełłowicz
Główny Projektant City Expo Design

inspiracja
marką

–

City Expo Design to zespół specjalistów
z zakresu marketingu, architektów

i designerów, dla których kreatywne
pozycjonowanie marki jest sztuką

gwarantującą sukces we współczesnej
rzeczywistości rynkowej.



Estetyka i filozofia mistrzów architektury 
modernistycznej w połączeniu z narzędziami 
HI-TECH, rozwiązaniami Digital Signage 
i nowoczesnymi materiałami kompozytowymi 
to elementy, które wyróżniają nasze realizacje. 
Projektujemy w taki sposób, by charakter ekspozycji 
miał bezpośredni wpływ na unikatową pozycję 
rynkową brandu.

„Less is more“.
Ludwig Mies van der Rohe 
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filozofia
projektowania

–



stoiska
autorskie

–

Projektujemy stoiska z ogromną dbałością o formę zabudowy i jej 
wpływ na tożsamość marki. Współpracę z klientem zaczynamy 
od wnikliwej analizy marketingowej jego produktów, usług oraz 
identyfikacji korporacyjnej. Inspirację czerpiemy ze szkoły Bauhausu, 
w której funkcja decyduje o formie, a przekaz i komunikacja marki 
są kwestią nadrzędną. Realizując stoiska autorskie sięgamy również 
po najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu komunikacji 
multimedialnej.

TINES Capital Group, TRAKO 2017. Projekt i realizacja: City Expo Design
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Stoiska modułowe to odpowiedź na dynamiczną 
rzeczywistość XXI wieku, która coraz częściej 
wymaga natychmiastowych zmian strategii rynkowej 
i szybkich decyzji marketingowych. Realizujemy 
indywidualne projekty stoisk w oparciu o zestawy 
gotowych elementów i efektowne przestrzenne 
nośniki informacji, które dają możliwość 
swobodnego kształtowania treści, przestrzeni 
i formy. Niepowtarzalny design, dbałość o detal 
i odpowiednio dobrane światło dostępne są przy 
zachowaniu krótkich terminów realizacji.

Architektura & Biznes,
BUDMA 2018. Projekt i realizacja: City Expo Design
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stoiska
modułowe
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Wnętrza przestrzeni służących eksponowaniu produktów i sprzedaży podlegają 
ścisłym rygorom w zakresie funkcji, brandingu, ekspozycji produktowej 
i odpowiedniego oświetlenia. Nasze projekty przenoszą klienta w świat inspiracji 
bezpośrednio kojarzony z brandem. Uniwersalność formy podporządkowana jest 
wnikliwej analizie funkcji i charakteru asortymentu. Układ architektoniczny tworzy 
zaplanowany scenariusz: począwszy od intrygującej witryny, poprzez przejrzyście 
wyznaczone strefy ekspozycyjne i ergonomiczne ciągi komunikacyjne, aż po strefę 
kasową. W rozwiązaniach wykorzystujemy systemy umożliwiające szybkie zmiany 
wystroju sklepów w zależności od sezonu, asortymentu, akcji promocyjnych 
czy istotnych wydarzeń. Indywidualnie zaprojektowane wnętrze sklepu potrafi  
wielokrotnie zwiększyć wolumen sprzedaży.

wnętrza
sklepów

–

Galleria Tbilisi, punkt obsługi klienta. Projekt i realizacja: City Expo Design

Salomon, salon sprzedaży. Projekt: City Expo Design



CITY, patner konferencji „Dźwigacze Kultury 2017”. Projekt i realizacja: City Expo Design
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zaawansowane
technologie

–

Trudno wyobrazić sobie współczesną komunikację bez 
zaawansowanych technologicznie urządzeń. Integralnym elementem 
stoisk stały się dziś wielkoformatowe, modułowe ekrany LED 
z możliwością nadawania im dowolnych kształtów, interaktywne kioski 
multimedialne, nagłośnienie kierunkowe, a także elementy robotyki 
i kontent modyfikowany w czasie rzeczywistym. Rozwiązania Digital 
Signage nabierają w naszych projektach rangi ważnych elementów, 
które kształtują architektoniczną przestrzeń ekspozycji. 
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proces
realizacji
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wybrane
projekty

–
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