
Nowe realizacje spod znaku CITY 
W samym centrum Krakowa, tuż przy Galerii Krakowskiej, zrealizowaliśmy kampanię 
wielkoformatową dla inwestora ekskluzywnych apartamentów Novum. Zrealizowa-
liśmy projekt i aranżację sklepu marki Salomon, a także zainstalowaliśmy ekran LED 
w witrynie salonu Vistula. Wzbogaciliśmy nasz park technologiczny o nową maszynę 
HP Latex 3600.

Apartamenty Novum na wielkim formacie
Tym razem na naszym nośniku o pow. 200 m kw. prowadziliśmy kampanię reklamową 
dla apartamentów Novum. Doskonała lokalizacja reklamy, w bezpośrednim sąsiedz-
twie Galerii Krakowskiej i Dworca Głównego PKP, trafiła do setek tysięcy mieszkańców 
i turystów.
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outdoor

https://city.com.pl/realizacja/apartamenty-novum,379.html?brl=1


Zobacz więcej

Aranżacja salonu marki Salomon 
Dla salonu marki Salomon zrealizowaliśmy projekt i aranżację przestrzeni sprzedaży. 
Wykonaliśmy zabudowę regałów magazynowych i zainstalowaliśmy drzwi przesuw-
ne, które wzbogaciliśmy atrakcyjnymi grafikami i praktycznymi półkami eksponują-
cymi obuwie.

Ekran LED w witrynie salonu Vistula 
Dla marki Vistula zrealizowaliśmy projekt i instalację wielkoformatowego ekranu LED 
w witrynie salonu, który mieści się w nowopowstałej galerii Forum Gdańsk. Pionowy 
nośnik o rozdzielczości 896 x 512 px to doskonałe narzędzie kreowania wizerunku marki.

instore

digital

https://city.com.pl/realizacja/wam,378.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/vistula,363.html?brl=1


HP Latex 3600 w parku technologicznym CITY 
Park maszynowy CITY powiększył się o jedną z najnowocześniejszy maszyn marki HP 
do wielkoformatowego druku latexowego. Dzięki wyjątkowym parametrom wydruki 
z HP Latex 3600 idealnie sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak 
i na zewnątrz.

CITY wystawcą Shopping Center Forum 2018  
Oferujemy szereg sprawdzonych produktów i usług, które wychodzą naprzeciw po-
trzebom galerii handlowych. Skalę naszych możliwości zaprezentujemy już 26 i 27 
września, podczas największych branżowych targów Shopping Center Forum 2018 
w Warszawie. Zapraszamy!

digital

print

https://city.com.pl/technologia.html
https://city.com.pl/oferta-dla-galerii-handlowych.html


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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