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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 Outdoor to zespół specjalistów
w zakresie projektowania, druku i obsługi

nośników reklamy zewnętrznej. Oferujemy najem
różnego rodzaju nośników, a także pełną obsługę 

kampanii reklamowych na terenie całego kraju.

„Kampanie outdoorowe to ważny element komunikacji wizualnej marki. 
Prezentacja treści na nośnikach zewnętrznych buduje prestiż, zwiększa 
rozpoznawalność i pozwala dotrzeć do setek tysięcy odbiorców. Sukces 
kampanii reklamowych gwarantują lokalizacje o dużym natężeniu ruchu, 
które momentalnie zdobywają uwagę przechodniów”.  

Michał Skowronek
Dyrektor ds. Rozwoju

„Działamy na polskim rynku reklamy zewnętrznej od blisko dwudziestu 
lat. Doświadczenie, które zdobyliśmy w tym czasie, pozwala nam 
oferować usługi na najwyższym poziomie. Nasze realizacje wyróżniają 
się starannym wyborem materiałów, wysoką jakością wydruków, a także 
profesjonalnym i trwałym montażem”.

Paweł Skórka
Specjalista ds. reklamy

Potencjał 
reklamy zewnętrznej

City
Outdoor

Rozbudowana
sieć nośników
reklamy zewnętrznej
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Oferujemy realizacje kampanii reklamowych na wyjątkowo atrakcyjnych powi-
erzchniach wielkoformatowych. Najbardziej eksponowane lokalizacje adaptu-
jemy na potrzeby skutecznej komunikacji produktów i firm. Nasze lokalizacje 
są bezkonkurencyjne: znakomicie usytuowane, doskonale widoczne, wyjątkowo 
prestiżowe. W świecie pełnym obrazów nasze realizacje zdobywają uwagę setek 
tysięcy odbiorców. Każda kampania staje się wydarzeniem, które określa oblicze 
całego miasta.  

Powierzchnie 
wielkoformatowe

Kraków
ul. M. Konopnickiej
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Kraków
ul. Zakopiańska

Kraków
ul. Pawia

Kraków
ul. M. Konopnickiej

Kraków
al. Trzech Wieszczów

Kraków
ul. Starowiślna
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Oferujemy rozbudowaną sieć nośników reklamowych. Doradzamy klientom 
w zakresie wyboru lokalizacji, opracowania strategii działań marketingowych 
i realizacji projektów graficznych. W ofercie posiadamy blisko 2500 nośników 
na terenie całego kraju, w tym zarówno oświetlone billboardy wielkoformatowe, jak 
i tradycyjne tablice reklamowe o pow. 12 i 18 m kw. Wszystkie nośniki cechują się 
doskonałą widocznością.

Tablice 
reklamowe

Kraków
Port Lotniczy Balice
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Kraków
Port Lotniczy Balice

Kraków
ul. Srebrnych Orłów

Kraków
ul. Wadowicka

Kraków
al. Pokoju
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Emisja treści w sieci miejskich ekranów LED to doskonały sposób, by dotrzeć 
do odbiorcy z dynamicznym i atrakcyjnym przekazem. Oferujemy dostęp 
do rozbudowanej sieci ekranów LED, które zostały ulokowane w najbardziej 
ruchliwych punktach miejskich aglomeracji. Dynamiczna prezentacja treści, 
a także możliwość zarządzania przekazem w czasie rzeczywistym – w zależności 
od aktualnej oferty i potrzeb klientów – decyduje o przewadze ekranów LED 
względem tradycyjnych nośników reklamowych. 

Miejskie 
ekrany LED

Kraków
CH Zakopianka
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Kraków
CH Zakopianka

Kraków
Galeria Kazimierz

Kraków
Rondo Czyżyńskie
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Festiwale, wystawy, konferencje czy widowiska sportowe to pretekst, by miasto 
nabrało nowej dynamiki i nowych kolorów. Jesteśmy ekspertem w zakresie 
komunikacji wizualnej wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Oferujemy szereg 
autorskich rozwiązań, takich jak standy, banery czy flagi, które skutecznie 
promują przekaz w kluczowych punktach miasta. Nasze realizacje nadają miastu 
niezapomnianą aurę, a zarówno mieszkańcom, jak i wszystkim przyjezdnym, 
przypominają o wydarzeniach, które angażują setki tysięcy uczestników. 

Branding miasta 
i nośniki mobilne

Cube
374 x 600 cm
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Stand
75 x 235 cm

Stand
125 x 250 cm

Flaga
60 x 200 cm

Flaga
60 x 200 cm

Cube
374 x 600 cm

Branding
Rynek Główny
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Realizujemy systemy tablic kierunkowych, które skutecznie doprowadzają klientów 
do galerii handlowych, salonów sprzedaży i oddziałów firmowych. Starannie 
wybieramy lokalizacje, fronty drukujemy na trwałych materiałach, a następnie 
instalujemy w przestrzeni miasta nośniki o wymiarach 120 x 80 cm. Nasze tablice 
są widoczne i odporne na warunki atmosferyczne. Systemy tablic kierunkowych 
skutecznie służą klientom, którzy za ich sprawą z łatwością docierają do celu.

Tablice 
kierunkowe
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Oferujemy realizację indywidualnych projektów związanych z drukiem 
wielkoformatowym i reklamą zewnętrzną. W profesjonalny i estetyczny sposób 
zabezpieczamy plac budowy i elewacje budynków na czas prowadzonych inwestycji 
deweloperskich. Realizujemy również konstrukcje reklamowe i sieci tablic 
billboardowych na indywidualne życzenie klienta, na terenie całego kraju. Służymy 
wiedzą i doświadczeniem, przygotowujemy stosowną dokumentację, a następnie 
przystępujemy do realizacji projektu we wskazanej lokalizacji.

Projekty 
indywidualne

Kraków
ul. Stradomska
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