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—
Kreujemy świat komunikacji 

CITY to doświadczona agencja komunikacji wizualnej, która dostarcza klientom skuteczne narzędzia wspierające marketing i sprzedaż. 

Szeroka skala działalności firmy streszcza się w pięciu podstawowych działach: outdoor, instore, digital, print i expo. CITY to rozbudowana 

sieć nośników outdoorowych, kompleksowe aranżacje witryn sklepowych, rozwiązania multimedialne wspierające sprzedaż. Oferujemy 

również wysokiej jakości wydruki wielkoformatowe, a także projekty i realizacje stoisk targowych.

firma



—
Tworzymy zespół specjalistów

Utalentowani, doświadczeni i rzetelni specjaliści z różnych dziedzin stanowią o wielkim potencjale naszej fir-

my. Dbamy o zachowanie wielu perspektyw w oglądzie jednego wyzwania, które stawia przed nami klient. 

Połączenie wszechstronnych kompetencji projektantów i technologów, grafików i programistów, inżynierów 

i montażystów, daje nam niemal nieograniczone możliwości działania na rzecz naszych klientów.

•  Wszechstronny
zespół specjalistów

• Nowoczesny
park technologiczny

zespół



—
Mówią o nas liczby 

Liczby mówią same za siebie. Mamy wiedzę i doświadczenie, by sprostać najbardziej wymagającym klientom. Od blisko 20 lat działalności 

obserwujemy rozwój wielu marek, które dzięki naszym realizacjom wzmacniają pozycję na rynku i docierają do coraz większego grona odbior-

ców. Rosnące zaufanie klientów to dla nas pierwszy i najważniejszy powód, by nieustannie doskonalić naszą ofertę.

skala



—
Stawiamy na innowacje  

Jesteśmy pionierem nowoczesnych technologii w branży komunikacji wizualnej. Jako pierwsi w Polsce insta-

lowaliśmy wysokiej jakości ekrany LED w witrynach sklepowych i galeriach handlowych. Jako pierwsi zrealizo-

waliśmy również oryginalny kiosk sprzedażowy, który bazuje na technologii lift and learn. Odważnie sięgamy 

po osiągniecia przemysłu IT, by spełniać najśmielsze wizje naszych klientów. 

•
pionierskie
realizacje
ekranów LED

•
wizjonerskie
prototypy
produktów

•
nowoczesne
kioski
prosprzedażowe

innowacje
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Rozbudowana
sieć nośników
reklamowych1

outdoor



•
systemy

kierunkowe

•
ekrany

LED

•
tablice

billboardowe

•
powierzchnie

wielkoformatowe

outdoor
nasze
produkty



—
Najwyższa rozpoznawalność

Starannie wybrane lokalizacje to gwarancja sukcesu kampanii outdoorowych. Właśnie dlatego 

oferujemy klientom nośniki o najwyższym wskaźniku rozpoznawalności. Każda kampania staje 

się dzięki nam wydarzeniem, które na długo zapada w pamięć całego miasta.

powierzchnie
wielkoformatowe



—
Prestiżowe lokalizacje

Najbardziej eksponowane powierzchnie adaptujemy na potrzeby komunikacji wizualnej. Nasze 

lokalizacje są bezkonkurencyjne – znakomicie usytuowane, doskonale widoczne, wyjątkowo 

prestiżowe. Kampanie realizujemy wyłącznie na pierwszym planie.

powierzchnie
wielkoformatowe



—
55 powierzchni wielkoformatowych

Dysponujemy rozbudowaną siecią powierzchni wielkoformatowych. Operujemy w najwięk-

szych polskich miastach oferując klientom nośniki o najwyższych parametrach reklamowych 

wraz z pełną obsługą w zakresie realizacji kampanii.

powierzchnie
wielkoformatowe



—
100 000 m kw. powierzchni reklamowej

Mamy ogromną skalę oddziaływania. W segmencie reklamy zewnętrznej oferujemy nośniki 

o zróżnicowanym formacie (od 50 do 2 500 m kw.) w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. 

Nie bez powodu mówią o nas: „Widocznie najlepsi!”.

powierzchnie
wielkoformatowe



—
Miliony odbiorców każdego dnia

Nośniki wielkoformatowe to gwarancja dotarcia do setek tysięcy odbiorców. Trudno przecenić 

skalę oddziaływania obrazów, które nawet w gęsto zabudowanej przestrzeni miasta z łatwością 

zdobywają uwagę mieszkańców. Wielki format to wielka skala oddziaływania.

powierzchnie
wielkoformatowe



—
System miejskich ekranów LED

Oferujemy dostęp do ogólnopolskiej sieci ekranów LED, które mieszczą się w najbardziej ru-

chliwych punktach miejskich aglomeracji. Emisja treści na tego rodzaju nośnikach to skuteczny 

sposób, by dotrzeć do odbiorców z dynamicznym i atrakcyjnym przekazem.

ekrany
LED



—
Kampanie letnie i zimowe

Realizujemy okresowe kampanie reklamowe w oparciu o wielkoformatowe ekrany LED. LED’s 
sunshine to letnia odsłona naszej oferty, w ramach której oferujemy dostęp do nośników zlo-

kalizowanych w ośmiu nadmorskich kurortach. W sezonie zimowym, w ramach kampanii LED’s 
snow, promujemy treści naszych klientów na południu Polski, na ekranach ustawionych przy 

najbardziej zatłoczonych stokach narciarskich.

ekrany
LED



—
System nośników mobilnych

Festiwale, kongresy, targi czy widowiska sportowe to pretekst, by miasto nabrało nowego kolo-

rytu. Skutecznie wspieramy komunikację tego rodzaju wydarzeń za pomocą nośników mobil-

nych typu „cube”, które rozstawiamy w wybranych punktach miasta.

branding
miasta



—
Standy, totemy, banery i flagi

Jesteśmy ekspertem w zakresie komunikacji wizualnej wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Oferu-

jemy szereg autorskich rozwiązań takich jak standy, totemy, banery czy flagi, które skutecznie 

promują przekaz w kluczowych punktach miasta. 

branding
miasta



—
Nośniki klasy premium

Oferujemy dostęp do nośników billboardowych klasy premium. Wielkopowierzchniowe billbo-

ardy, które charakteryzują się doskonałą widocznością zarówno w dzień, jak i w nocy, są dosko-

nałym wzmocnieniem każdej kampanii.

tablice
billboardowe



—
Sieć tradycyjnych tablic o pow. 12 i 18 m kw. 

Dysponujemy ogólnopolską siecią ponad 2 000 tradycyjnych tablic billboardowych, które mie-

szą się zarówno przy trasach przelotowych o dużym natężeniu ruchu, jak i w ważnych dla mia-

sta węzłach komunikacyjnych. Wybrane nośniki posiadają własne oświetlenie.

tablice
billboardowe



—
Dedykowane systemy tablic billboardowych

Tworzymy dedykowane systemy tablic billboardowych na indywidualne zamówienie klienta. 

Pracujemy kompleksowo: od studium lokalizacji, poprzez montaż nośników, aż po obsługę 

techniczną i bieżące zarządzanie treścią tablic. W tym zakresie od lat obsługujemy w Polsce sieć 

sklepów Carrefour.

tablice
billboardowe



—
Kompleksowa realizacja

Realizujemy systemy tablic kierunkowych, które skutecznie doprowadzają klientów do galerii 

handlowych, salonów sprzedaży i oddziałów firmowych. Wybieramy lokalizacje, projektujemy 

tablice, a następnie instalujemy nośniki o wymiarach 80 x 120 cm.

systemy tablic
kierunkowych



—
Trwałe nośniki o wysokiej jakości

Znakiem rozpoznawczym naszych realizacji jest trwałość. Wysokiej jakości wydruki gwarantują 

odporność kolorów na zmienne warunki atmosferyczne, a staranny montaż zapewnia odpo-

wiednią widoczność. Nasze tablice skutecznie wskazują drogę do celu.

systemy tablic
kierunkowych



outdoor
80

miejskich 
ekranów LED 

2 500
tablic 

billboardowych 

1 200 000 
odbiorców  przekazu

każdego dnia 

55
powierzchni 

wielkoformatowych



Skuteczne
wsparcie marki
w miejscu
sprzedaży2

instore



•
punkty

sprzedażowe

•
aranżacje

witryn

•
reklamy

podświetlane

•
materiały

reklamowe

instore
nasze
produkty



—
Tworzymy pokusy nie do odparcia 

Aranżowanie witryn sklepowych to sztuka inspirowania klientów, rozpalania ich wyobraźni 

i kreowania potrzeby doświadczenia tego, co kryje się wewnątrz sklepu. W tej dziedzinie jeste-

śmy ekspertem. Niepowtarzalne kreacje to nasza specjalność.

aranżacje
witryn



—
Od koncepcji do realizacji 

Oferujemy kompleksowe aranżacje witryn sklepowych – od koncepcji do realizacji. Zespół 

utalentowanych projektantów, doskonała znajomość materiałów i technologii druku, a także 

własny park maszynowy zapewnia nam niemal nieograniczone możliwości kreacji.

aranżacje
witryn



—
Obsługa wielu punktów sprzedaży

Obsługujemy salony sprzedaży w Polsce i zagranicą. Powszechnie znane marki, które dyspo-

nują rozległą siecią sklepów, od lat powierzają nam kreowanie swoich witryn. Realizujemy 

projekty we wskazanych punktach sprzedaży na terenie całej Europy.

aranżacje
witryn



—
Oryginalne projekty

Tworzymy niepowtarzalne projekty. Połączenie różnych materiałów pozwala uzyskać zaskaku-

jące efekty przy optymalnych kosztach produkcji. Intrygujemy klientów oryginalnym doborem 

materiałów, umiejętnym wykorzystaniem głębi, a nawet optycznym złudzeniem ruchu.

aranżacje
witryn



—
Akcesoria wspierające sprzedaż

Projektujemy materiały wspierające marketing i sprzedaż. Produkujemy podświetlane kaseto-

ny i litery, wykonujemy bryły przestrzenne, totemy i standy. Realizujemy również wydruki wiel-

koformatowe, które podkreślają poszczególne strefy sklepu.

aranżacje
przestrzeni



—
Atrakcyjne punkty sprzedaży

Realizujemy materiały POS. Od podstaw tworzymy atrakcyjne punkty sprzedaży, które skutecz-

nie eksponują specyfikę oraz konkurencyjność produktów. Doskonale wiemy, jak wzmocnić 

obecność marki tam, gdzie potrzebuje tego najbardziej.

aranżacje
przestrzeni



—
Reklamy podświetlane

Produkcja wysokiej jakości reklam podświetlanych to nasza specjalność. Potrafimy w pełni 

wykorzystać możliwości, które daje podświetlany kaseton oraz wysokiej jakości wydruk na ma-

teriale typu backlit. Nasze realizacje nie mają sobie równych.

aranżacje
przestrzeni



instore
2

hale
produkcyjne

3500
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powierzchni 
produkcyjnej
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zrealizowanych

witryn

250 000
m kw.

zadrukowanych
materiałów



Rozwiązania
cyfrowe
dla marketingu
i sprzedaży3

digital



•
digital

signage

•
kioski

informacyjne

digital
•

kioski
loteryjne

•
kioski

sprzedażowe

nasze
produkty



—
Instalacja ekranów LED i LCD

Jesteśmy pionierem wdrażania wysokiej jakości ekranów LED i LCD, które instalujemy w szero-

ko rozumianym obszarze instore – zarówno wewnątrz sklepów, jak i na terenie galerii handlo-

wych. Każda nasza realizacja to skuteczne wsparcie dla marketingu i sprzedaży.

digital
signage



—
Ekrany wielkopowierzchniowe  

Wielkopowierzchniowe ekrany LED to alternatywa dla tradycyjnych nośników reklamowych. 

Trudno przecenić siłę oddziaływania dynamicznego obrazu, który pozwala kreować przekaz 

reklamowy w czasie rzeczywistym.

digital
signage



—
Digitalizacja witryn

Witryna to swoista „wizytówka” każdego sklepu. Skutecznie wzmacniamy potencjał marketin-

gowy witryn za pomocą nowoczesnych ekranów LED. Wysokiej jakości obraz i dynamiczny 

content to skuteczny sposób, by zachęcić klientów do wizyty w sklepie.

digital
signage



—
Rozwiązania dedykowane

Jesteśmy liderem produkcji wielofunkcyjnych terminali multimedialnych, które wspierają ko-

munikację, marketing i sprzedaż. Zarówno zewnętrzną bryłę urządzenia, jak i jego poszczegól-

ne funkcje, projektujemy wedle indywidualnych potrzeb klienta.

digital
signage



—
Kreacja przestrzeni

Ekrany LED stały się niemal oczywistym dopełnieniem każdego punktu sprzedaży. Nowocze-

sne nośniki to nie tylko doskonałe medium przekazu informacji, ale również sprawdzony spo-

sób na zbudowanie prestiżowego wnętrza.

digital
signage



ekrany
LED

—
Wynajem i obsługa ekranów LED

Wynajmujemy wielkoformatowe ekrany LED – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Insta-

lujemy i obsługujemy ekrany podczas koncertów, kongresów, widowisk sportowych i innych 

tego rodzaju wydarzeń. Stawiamy na niezawodność sprzętu i profesjonalizm działania.



—
Wzmocnienie komunikacji

Projektujemy kioski multimedialne, które skutecznie wspierają komunikację w różnych prze-

strzeniach użyteczności publicznej. Stawiamy na trwałość zastosowanych materiałów, ergono-

miczny kształt urządzeń, a także dobrą harmonię kiosków z otoczeniem.

kioski
multimedialne



—
Wsparcie sprzedaży 

Wdrażamy innowacyjne kioski multimedialne, które dynamizują proces sprzedaży. Urządzenia 

oparte na technologii lift and learn pozwalają przedstawić klientom pełną ofertę produktów 

mimo ograniczonej powierzchni salonu sprzedaży.

kioski
multimedialne



—
Dostęp do informacji

Realizujemy dedykowane projekty kiosków informacyjnych. Estetyczne i ergonomiczne urzą-

dzenia, które znajdują zastosowanie w wielu przestrzeniach codziennego życia, to nowocze-

sny sposób na sprawną dystrybucję informacji.

kioski
multimedialne



—
Obsługa wydarzeń masowych 

Wynajmujemy nowoczesne kioski informacyjne na potrzeby kongresów, festiwali i widowisk 

sportowych. Zapewniamy personalizację graficzną urządzeń, oprogramowanie zgodne z ocze-

kiwaniami klienta, a także pełną asystę techniczną.

kioski
multimedialne



—
Loterie i programy lojalnościowe

Organizujemy loterie promocyjne, programy lojalnościowe i akcje wspierające sprzedaż z wy-

korzystaniem kiosków multimedialnych. Odpowiadamy za scenariusz działań, kreację graficz-

ną, dystrybucję nagród, a także obsługę prawną i raportowanie wyników.

kioski
multimedialne



kioski
multimedialne

—
Kartomat wydający karty podarunkowe 

Opracowaliśmy w pełni zautomatyzowany kiosk wydający karty podarunkowe. Urządzenie do-

skonale sprawdza się w galeriach handlowych, które dzięki tego rodzaju kioskom skutecznie 

zwiększają footfall, stymulują sprzedaż i wzmacniają lojalność klientów.



digital
60

autorskich
projektów

100
realizacji

Digital Signage

8000
m kw.

powierzchni
aktywnych

ekranów

1 500 000
odbiorców treści

każdego dnia



Najwyższej jakości 
wydruki w każdym 
formacie4

print



print
nasze
produkty

•
postprodukcja

•
materiały

rolowe

•
materiały

sztywne



—
Wydruki najwyższej jakości 

Dysponujemy własnym parkiem maszynowym, który zapewnia najwyższej jakości wydruki 

w oparciu o technologie latex, uv i solvent. Współpracujemy z najlepszymi producentami ma-

teriałów, farb i urządzeń. Jakość realizowanych wydruków to dla nas sprawa najwyższej wagi.

technologia
druku



—
Duża skala możliwości 

Realizujemy wydruki na materiałach sztywnych. Drukujemy na tworzywach powszechnie uży-

wanych do produkcji ekspozytorów, szyldów, stojaków, kasetonów reklamowych, jak również 

elementów wyposażenia wnętrz i stoisk targowych.

materiały
sztywne



—
Nieograniczona powierzchnia druku   

Oferujemy wydruki na materiałach rolowych. Drukujemy na tkaninach banerowych, blocko-

utach, backlitach i tworzywach typu canvas. Na potrzeby kampanii reklamowych realizujemy 

wielkoformatowe wydruki na siatkach mesh i papierach billboardowych.

materiały
rolowe



—
Odpowiedź na wyszukane potrzeby  

Wydruki poddajemy starannej obróbce pod kątem ich ostatecznego przeznaczenia. Nowo-

czesne plotery tnące wycinają precyzyjnie określone rozmiary i kształty, a inne specjalistyczne 

narzędzia wzbogacają wydruki o niezbędne usztywnienia, przeszycia i zgrzewy.

postprodukcja
i uszlachetnianie



print
10

ploterów
wielkoformatowych

3500
m kw.

powierzchni
produkcyjnej

1 000 000
m kw.

druku rocznie

2
hale

produkcyjne



Projektowanie 
i zabudowa 
stoisk targowych5

expo
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nasze
produkty

•
zaawansowane 

technologie

•
stoiska 

autorskie

•
stoiska

modułowe



—
Minimalizm i funkcjonalność

Stoiska targowe projektujemy zgodnie z  estetyką i filozofią mistrzów architektury moderni-

stycznej. Inspiracje czerpiemy ze szkoły Bauhausu, w której funkcja decyduje o formie, a prze-

kaz i komunikacja marki stają się kwestią nadrzędną. Stawiamy na minimalizm, funkcjonalność 

i oryginalność formy.

filozofia 
projektowania 



—
Podkreślamy tożsamość marki

Projektujemy stoiska z ogromną dbałością o formę zabudowy i jej wpływ na tożsamość marki. 

Proces budowy przestrzeni ekspozycyjnej rozpoczynamy od wnikliwej analizy sytuacji rynkowej 

naszego klienta: jego oferty, skali aktywności, konkurencji oraz potrzeb i trendów w danym seg-

mencie. Na bazie tych informacji rozpoczynamy etap kreacji przestrzeni wystawienniczej.

stoiska 
autorskie



—
Funkcjonalne rozwiązania 
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.

stoiska 
modułowe



—
Rozwiązania Digital Signage

W projektowaniu i realizacji stoisk targowych sięgamy po najnowsze rozwiązania Digital Si-

gnage. Integralnym elementem stoisk stały się dziś wielkoformatowe, modułowe ekrany LED 

z możliwością nadawania im dowolnych kształtów, interaktywne kioski multimedialne, a także 

elementy robotyki i content modyfikowany w czasie rzeczywistym.

zaawansowane 
technologie



expo
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2
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Digital Signage
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