
Kolejne realizacje w portfolio CITY  
Dla sieci autoryzowanych dealerów marki Toyota zrealizowaliśmy kilkadziesiąt dwu-
stronnych lightboxów na potrzeby premiery nowej wersji Toyoty Aygo. Na czas let-
nich wyprzedaży wykleiliśmy nie jedną witrynę, w tym m. in. witrynę sklepu Carry. 
W Krakowie przygotowaliśmy kompletny branding wielkiego święta sportu – zawo-
dów Pucharu Świata w kajakarstwie slalomowym. Co jeszcze pojawiło się w naszym 
portfolio? O tym poniżej. 

Lightboxy na premierę Toyoty Aygo 
Wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt lightboxów, które stały się elementem kampanii pro-
mującej nową Toyotę Aygo. Wyraziste, dwustronne i podświetlone kasetony podkre-
śliły pojawienie się w salonach Toyoty odświeżonego modelu Aygo. Aluminiowa rama 
i wysokiej jakości druk na materiale do podświetleń dały doskonały efekt.
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https://city.com.pl/realizacja/toyota,343.html?brl=1


Zobacz więcej

Oklejenie witryny dla salonu Carry
Letnie wyprzedaże ruszyły pełną parą! Dla sklepu Carry w krakowskim centrum Fac-
tory zrealizowaliśmy druk i wyklejenie folią witryny. Dzięki temu informacja o właśnie 
rozpoczętych wyprzedażach dociera do szerokiego grona odbiorców. Wyrazisty kolor 
i trwałość druku odporna na warunki atmosferyczne to zasługa technologii zadruk UV.

Pucharu Świata w kajakarstwie slalomowym
Oprawa wizualna wydarzeń sportowych, festiwali, kongresów i konferencji to nasza 
specjalność. Na potrzeby zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie slalomowym, które 
odbyły się w Krakowie na przełomie czerwca i lipca, zrealizowaliśmy pełny branding 
toru kajakowego, a także zadbaliśmy o widoczność wydarzenia w mieście.

instore

outdoor

https://city.com.pl/realizacja/carry,332.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/kolna,345.html?brl=1


Finał loterii w Focus Mall Zielona Góra
W ostatni dzień czerwca przeprowadziliśmy w galerii Focus Mall w Zielonej Górze 
wielki finał loterii promocyjnej. Główna nagroda, Citroen C3 Aircross, trafił do nowego 
właściciela. Loterię zorganizowaliśmy kompleksowo – od opracowania struktury akcji, 
poprzez oznakowanie galerii i zabezpieczenie prawne, aż po zaangażowanie hostess 
i organizację finału.

Shopping Center Poland pisze o CITY
Atrakcyjne loterie i konkursy stały się oczywistym elementem funkcjonowania 
centrów handlowych. Okazuje się jednak, że loteria loterii nierówna. Formuła zabawy 
musi być prosta, ciekawa i zrozumiała, a zarazem musi przekładać się na wymierny 
efekt dla zarządcy i najemców. O naszej realizacji pisze branżowy Shopping Center 
Poland Magazine. 

digital

digital

https://city.com.pl/realizacja/focus-mall,316.html?brl=1
https://retailnet.pl/2018/06/29/130013-city-loterie-zwiekszaja-footfall-i-obroty-najemcow/


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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