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Nowe realizacje spod znaku CITY
Sezon urlopowy, a my nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie. W naszej sieci miejskich ekranów LED pojawił się wchodzący na polski rynek sklep internetowy About
You. W gdańskim Forum Radunia wykonaliśmy realizację Digital Signage. Nasze portfolio poszerzyło się ponadto o kolejną realizację zabudowy witryny.

outdoor

About You na miejskich ekranach LED
Na polskim rynku właśnie zadebiutował, działający już w sześciu europejskich krajach,
sklep z modą online About You. Udostępniliśmy na tę okoliczność miejską sieć ekranów LED. Spoty marki emitowaliśmy na dwudziestu jeden ekranach w doskonałych
krakowskich lokalizacjach.
Zobacz więcej

instore

Aranżacja salonu Street Style
Zadbaliśmy o wyjątkową oprawę najnowszej kolekcji marki obuwniczej New Balance.
Dla salonu Street Style, dystrybutora marki, wykonaliśmy grafikę eksponującą ofertę.
W witrynie salonu zamontowaliśmy wydruk zrealizowany na płycie PCV. Dodatkowo
przekaz wzmocniliśmy podświetlaną reklamą LED.
Zobacz więcej

digital

Digital Signage dla salonu 4F
Salon 4F w gdańskim Forum Radunia to kolejny sklep aranżowany według nowego
konceptu marki. Przygotowaliśmy multimedialną odsłonę projektu. Wysokiej jakości
ekrany LED i multimedialne standy wykonane z trwałego materiału typu korian to skuteczne wsparcie prezentacji produktów marki.
Zobacz więcej

print

Zabudowa witryny w Galerii Kazimierz
Atrakcyjna witryna na czas prowadzonych prac? Z CITY to możliwe! Przygotowaliśmy
estetyczną zabudowę witryny na czas prac realizowanych w krakowskiej Galerii Kazimierz. Wydruk w technologii UV na folii monomerycznej. Doskonała jakość obrazu
gwarantowana!
Zobacz więcej

digital

Potencjał Digital Signage
O tym, jak rozwiązania Digital Signage rewolucjonizują komunikację z klientem, piszemy na łamach branżowego magazynu Shopping Center Poland. Ekrany LED i kioski
multimedialne stały się dziś w przestrzeni handlowej elementem koniecznym i oczywistym.
Zobacz więcej

Odkryj nasze możliowości
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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 firmowych. 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.

