
Newsletter po raz pierwszy!
Oto nasz debiut! Pierwsze wydanie newslettera CITY z porcją świeżych informacji 
o naszej działalności. Początek roku wzmocnił nasze portfolio o prestiżowe realizacje 
dla takich m. in. klientów jak 4F, Galeria Tbilisi i Angel Stradom. Obszernie pisał o nas 
również wpływowy Shopping Center Poland Magazine.

Marka 4F z witryną olimpijską od CITY
Dla sieci salonów marki 4F wykonaliśmy oryginalną „witrynę olimpijską”. Siłę oddzia-
ływania sugestywnego zdjęcia w barwach narodowych wzmocniliśmy za pomocą 
dużego lightboxa oraz czerwonych podświetlanych ledowo ram.
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Realizacje Digital Sigange w ZAKOLOVE
ZAKOLOVE to multimedialne centrum informacji w samym centrum Zakopanego, 
przy ul. Krupówki 30. Komplet rozwiązań Digital Signage, w tym kioski multimedialne, 
instalacje „TV wall”, panoramy VR oraz mapping Tatr 3D zrealizowała firma CITY.

Inwestycja Angel Stradom z wielkim formatem
Zabytkowy pałac w centrum Krakowa, dzięki inwestycji Angel Poland Group, 
już wkrótce zamieni się w luksusowy hotel. Na czas remontu i przebudowy starannie 
zabezpieczyliśmy otoczenie i elewację budynku.
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CITY Expo Design. Budujemy stoiska targowe
Poszerzamy naszą ofertę! Od początku roku oferujemy klientom autorskie projekty
i realizacje stoisk targowych. Modernistyczna estetyka, rozwiązania Digital Signage, 
a także trwałe materiały kompozytowe to elementy, które wyróżniają nasze realizacje. 

Media o realizacji CITY dla Galerii Tbilisi
Oryginalne kioski multimedialne zrealizowane dla Galerii Tbilisi w Gruzji trafiły na łamy 
wpływowego „SCP Magazine”. Autor tekstu podkreśla ich walory estetyczne, a także 
wykorzystanie dodatkowych ekranów z funkcją reklamy dla najemców galerii.
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Odkryj nasze możliowości

Zapytaj o aktualną ofertę

info@city.com.pl              + 48 607 170 965

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
jednolity Dz. U. 2016, poz. 922) uprzejmie informujemy, iż jako spółka pod firmą City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A, posiadamy i jesteśmy administratorem Państwa adresu e-mail oraz przypisanych do niego danych firmo-
wych. Państwa dane są przetwarzane w celach marketingowych spółki City Sp. z o. o. – Sp. k. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Jugowicka 6A.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, 
prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa 
szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7 wyżej wskazanej ustawy, a także prawo wniesienia do administratora 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji powyższego newslettera klikając na link o nazwie „zrezygnuj 
z subskrypcji” lub wypisać się z naszej bazy danych do celów marketingowych odpowiadając na niniejszego maila i wyrażając 
w/w żądanie.
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