
Skuteczne narzędzia promocji kultury
oferta 2017/2018

Partner wydarzeń:



—
Sprawdzony partner instytucji kultury
CITY to doświadczona agencja komunikacji wizualnej, która działa na polskim rynku od blisko 20 lat. Fir-

ma oferuje usługi w czterech głównych obszarach, które defi niują takie słowa jak outdoor, instore, digital 

i print. Oferta CITY obejmuje sieć nośników outdoorowych, aranżacje witryn sklepowych, rozwiązania 

multimedialne wspierające sprzedaż, a także wydruki na materiałach sztywnych i rolowych. Firma od lat 

współpracuje z wieloma instytucjami kultury, które skutecznie wspiera w zakresie promocji wydarzeń 

oraz wdrażania urządzeń multimedialnych.

—
Odkryj korzyści współpracy!
• Budujemy wizerunek i zwiększamy zasięg dla wydarzeń kulturalnych

• Komunikujemy repertuar i oferty specjalne w czasie rzeczywistym

• Ułatwiamy dostęp do biletów na wydarzenia kulturalne w miejscach o największym natężeniu 

ruchu takich jak np. galerie handlowe, dworce kolejowe czy porty lotnicze

• Rozwijamy świadomość klientów w nowych grupach docelowych

• Tworzymy niepowtarzalne scenografi e i tła dla wydarzeń kulturalnych

—
Zaufali nam:



—
Kultura
wielkiego formatu
Oferujemy dostęp do rozbudowanej sieci nośników 

outdoorowych, które gwarantują skuteczną promocję 

wydarzeń kulturalnych. Realizujemy indywidualne projek-

ty oznakowania przestrzeni miejskiej na potrzeby festiwali, 

kongresów, wystaw i innych tego rodzaju przedsięwzięć. 

Dysponujemy systemem nośników mobilnych, które insta-

lujemy w kluczowych punktach miejskich aglomeracji. Wie-

dza, doświadczenie oraz zaplecze produkcyjne pozwalają 

nam realizować działania w kontekście największych wyda-

rzeń masowych takich jak Światowe Dni Młodzieży (2016) 

czy Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn (2017).

—
/ Powierzchnie wielkoformatowe

/ Tablice billboardowe

/ Nośniki mobilne

/ Branding miasta

/ Ekrany LED

Powierzchnie wielkoformatowe

Dekoracje miasta

Systemy nośników mobilnych

Dedykowane standy informacyjne

outdoor



—
Cyfrowe
oblicze kultury
Ekrany LED

Specjalizujemy się w instalacjach wielkopowierzchniowych 

ekranów LED, które coraz częściej stanowią nieodzow-

ny element wydarzeń kulturalnych. Oferujemy zarówno 

wynajem ekranów LED na potrzeby festiwali, wystaw czy 

kongresów, jak i trwały montaż tego rodzaju urządzeń w in-

stytucjach kultury. Ekrany LED to gwarancja skutecznego 

dotarcia do odbiorców kultury poprzez dynamiczny prze-

kaz, którym można zarządzać w czasie rzeczywistym. Jak 

dotąd zrealizowaliśmy ponad sto instalacji ekranów wielko-

powierzchniowych.

Terminale multimedialne

Projektujemy terminale multimedialne, które wspierają 

instytucje kultury w realizacji zadań statutowych. W zależ-

ności od oprogramowania terminale mogą pełnić funkcję 

informacyjną, nawigacyjną lub sprzedażową. Oferuje-

my wynajem odpowiednio oprogramowanych urządzeń 

na potrzeby wydarzeń kulturalnych, a także sprzedaż urzą-

dzeń dedykowanych dla konkretnych instytucji. Terminale 

multimedialne to doskonały sposób na promocję przedsię-

wzięć kulturalnych oraz wzmocnienie komunikacji między 

producentem i odbiorcą. 

—
/ Terminale multimedialne

/ Aplikacje dedykowane

/ Ekrany LED i LCD

/ Sprzedaż i wynajem

digital

Sieć miejskich ekranów LED

Terminale nawigacyjne

Ekrany LED, 
terminale multimedialne Dedykowane terminale informacyjne



—
Pełna
kultura druku
Specjalizujemy się w realizacji wysokiej jakości wydruków 

na potrzeby wydarzeń kulturalnych. Dysponujemy wła-

snym parkiem maszynowym, który pozwala drukować 

niemal w każdym formacie i na każdym materiale. Szeroka 

skala możliwości technologicznych sprawia, że drukujemy 

zarówno wielkopowierzchniowe siatki, billboardy oraz pla-

katy, jak i tabliczki, ulotki czy naklejki. Dzięki różnorodności 

dostępnych materiałów realizujemy wydruki na materia-

łach sztywnych, takich jak tworzywa sztuczne i płyty wielo-

warstwowe, jak i na materiałach rolowych, takich jak banery, 

folie i tekstylia. Na potrzeby wydarzeń kulturalnych projek-

tujemy i produkujemy różnego rodzaju tablice, standy oraz 

totemy. Nasze realizacje od lat skutecznie wspierają inicjaty-

wy podejmowane m. in. przez Muzeum Narodowe w Krako-

wie, Urząd Miasta Krakowa i Krakowskie Biuro Festiwalowe.

—
/ Banery

/ Plakaty

/ Standy

/ Plansze

/ Tablice

/ Totemy

/ Flagi

print

Produkcja standów
informacyjnych

Druk i montaż banerów

Druk siatek wielkopowierzchniowych
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