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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 kio-
sków multimedialnych. Oferujemy również wysokiej jakości wydruki wielkoforma-
towe, a także projekty i realizacje stoisk targowych z wykorzystaniem urządzeń 
multimedialnych.

Szeroka oferta

outdoor instore

www.city.com.pl
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City Instore to zespół architektów i projektantów, 
a także techników wyspecjalizowanych w zakresie druku, 

obróbki i montażu elementów w różnych przestrzeniach sprzedaży. 
Oferujemy pełną obsługę w zakresie aranżacji witryn sklepowych,

realizacji wnętrz salonów sprzedaży oraz produkcji materiałów POS.

„Witryna sklepowa to swoista wizytówka każdej marki. Właśnie w tym miejscu 
salon sprzedaży powinien zaprezentować, to co najlepsze, a zarazem poruszyć 
potencjalnego klienta, wzbudzić jego ciekawość i skłonić do zakupów. 
Nie bez powodu coraz większą wagę przykłada się właśnie do oryginalnych, 
atrakcyjnych i stymulujących wyobraźnię projektów witryn”.

Agnieszka Martyka
Główny Projektant City Instore

„Projektowanie przestrzeni sprzedaży rozpoczynamy od wnikliwej analizy 
sytuacji rynkowej brandu – jego oferty, skali aktywności oraz potrzeb i trendów 
w danym segmencie. W oparciu o te informacje rozpoczynamy proces kreacji 
i realizacji. To właśnie marka, a nie forma jest dla nas najwyższą wartością 
determinującą efekt w postaci sukcesu ekonomicznego klienta”.

arch. Paweł Winiarski
Dyrektor Generalny City Expo Design

Wsparcie marki
w miejscu sprzedaży

City
Instore
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Projektujemy i aranżujemy witryny sklepowe. Działamy kompleksowo – od kreacji, 
poprzez doradztwo w zakresie wyboru materiałów i technologii, aż po realizację 
we wskazanych salonach sprzedaży w Polsce i zagranicą. Doświadczony zespół 
projektantów, doskonała znajomość dostępnych rozwiązań, a także nowoczesne 
zaplecze produkcyjne sprawiają, że nawet najśmielsze wizje klientów skutecznie 
przekuwamy w rzeczywistość. Starannie wybrane materiały i profesjonalny montaż 
to znaki rozpoznawcze naszych realizacji.

Aranżacje 
witryn

Witryna letnia 2018
4F
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Witryna wiosenna 2018
4F

Witryna olimpijska 2016
4F

Aranżacja witryny
Reebok Classic

Witryna letnia 2017
4F
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Witryna olimpijska 2018
4F

Witryna zimowa 2018
4F
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Kraków
ul. Zakopiańska

Witryna letnia 2018 
Wólczanka

Aranżacja witryny
Gatta

Witryna okolicznościowa 2018
Vistula

Witryna świąteczna 2015
Vistula

Witryna świąteczna 2016
Lambert
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Wnętrza salonów sprzedaży podlegają ścisłym rygorom w zakresie funkcji, brandingu, 
oświetlenia i ekspozycji produktów. Projektujemy wnętrza, które przenoszą klienta 
w świat inspiracji bezpośrednio zawiązany z daną marką. Nasze realizacje to efekt 
wnikliwej analizy danej przestrzeni oraz specyfiki jej asortymentu. Dokładamy wszelkich 
starań, by całość aranżacji tworzyła spójny scenariusz – począwszy od intrygującej 
witryny, poprzez przejrzyście wyznaczone strefy ekspozycyjne i ciągi komunikacyjne, 
aż po strefę kasową. 

Aranżacje
wnętrz

Aranżacja sklepu 
Under Armour
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Aranżacja sklepu 
Under Armour

Kraków
ul. Srebrnych Orłów
Realizacja lightboxów
Adventure Sport

Aranżacja sklepu
4F

Aranżacja sklepu
4F
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Projektujemy i produkujemy atrakcyjne materiały POS, które skutecznie wspierają proces 
zakupowy. Kreujemy nowoczesne punkty sprzedażowe, by podkreślić atrakcyjność i kon-
kurencyjność produktów. Korzystając z szerokiego zaplecza materiałów, zróżnicowanych 
technologii druku i zaawansowanych narzędzi postprodukcji, potrafimy efektownie wyróż-
nić marki tam, gdzie potrzebują tego najbardziej. Nasze realizacje są widoczne, funkcjonalne 
i estetyczne, a tym samym bezpośrednio przekładają się na wzrost sprzedaży.  

Produkcja  
materiałów POS

Realizacja lightboxów
Rossignol
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Stand sprzedażowy
Adidas

Ekspozytor reklamowy
Salomon

Display reklamowy
Adventure Sport

Stand informacyjny 
4F

Lightboxy
POC
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Dobre oznakowanie przestrzeni handlowej przekłada się na komfort klientów, a tym samym 
na większy ruch i wzrost sprzedaży. W tym zakresie oferujemy kompleksowe działania – 
od rozpoznania danej przestrzeni, poprzez projekt oznakowania aż po realizację i montaż 
wszystkich zamówionych elementów. We własnym zakresie produkujemy standy, totemy, 
potykacze, lightboxy, pylony, tablice kierunkowe, tablice semaforowe, a także wydruki 
wielkoformatowe na różnego rodzaju papierach, banerach i foliach.

Oznakowanie
przestrzeni

Hanger kierunkowy
Gemini Park Tychy
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Hanger reklamowy
Outhorn

Display informacyjny 
Gemini Park Tychy

Lightbox
Quiosque

Lightbox
Gatta

Hanger kierunkowy
Gemini Park Tychy
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Produkujemy materiały reklamowe, które powszechnie stosuje się wewnątrz oraz 
na zewnątrz punktów sprzedaży. Realizujemy wydruki wielkoformatowe zarówno 
na materiałach sztywnych, jak i rolowych, które wspierają organizację wewnątrz sklepu 
oraz wzmacniają obecność marki w przestrzeni publicznej. Produkujemy podświetlane 
pylony i kasetony, wykonujemy litery i bryły przestrzenne, realizujemy totemy i standy. 
Stawiamy na wysoką jakość wykonania, skuteczne wzmocnienie wizerunku i wymierne 
wsparcie sprzedaży.

Szyldy, kasetony,
litery przestrzenne

Kaseton informacyjny 
Gemini Park Tychy
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Citylight
Factory Kraków

Kaseton reklamowy
Factory Kraków

Kaseton informacyjny
Galeria Kazimierz

Kaseton dwustronny
Gemini Park Tychy
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Oklejanie drzwi
Bonarka City Center

Zabudowa witryn
Bonarka City Center

Oklejanie witryn
Galeria Kazimierz

okleiny Carrefour

Kasetony reklamowe
Factory Kraków

Litery podświetlane
Egurrola Dance Studio
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