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Wrzesień pełen nowości!
Nowy kwartał to nowe wyzwania. Zrealizowaliśmy kampanię na nośnikach wielkoformatowych dla krakowskiego Centrum Kosmetyczno–Dermatologicznego Der–Med.
W Bonarka City Center wykleiliśmy pierwsze elementy, które zapowiadają nowe jesienne kolekcje. Za nami również targi „Mieszkanie, Dom, Ogród”, podczas których
zaprezentowaliśmy cyfrowy druk tapet i dekoracji. Czym jeszcze możemy Cię zaskoczyć? Sprawdź poniżej.

outdoor

DER-MED na wielkim formacie
W topowych krakowskich lokalizacjach prowadziliśmy kampanię reklamową dla Centrum Kosmetyczno-Dermatologicznego DER-MED. Na naszych prestiżowych nośnikach przy ul. Pawiej, vis-a-vis Galerii Krakowskiej, oraz przy ul. Celnej wzmacnialiśmy
świadomość obecności marki na rynku
Zobacz więcej

instore

Bonarka City Center w jesiennej odsłonie
Najnowsze jesienne trendy modowe zastępują letnie wyprzedaże. To doskonały moment na odświeżenie swojej garderoby. Nowy sezon modowy w Bonarce podkreśliliśmy wydrukiem na drzwiach frontowych. Druk zrealizowany na folii monomerycznej
– materiale dedykowanym do aplikacji na powierzchniach płaskich.
Zobacz więcej

print

Finał Loterii urodzinowej w CH Karolinka
W pierwszy dzień września przeprowadziliśmy finał loterii urodzinowej w opolskim
centrum handlowym Karolinka. Podczas finału poznaliśmy zwyciężczynię nagrody
głównej – Citroena C3 Aircross. Loterię przeprowadziliśmy kompleksowo – od przygotowania materiałów reklamowych aż po logistykę nagród i przeprowadzenie finału.
Zobacz więcej

expo

CITY na targach „Mieszkanie, Dom, Ogród”
Wzięliśmy udział w krakowskiej edycji targów „Mieszkanie, Dom, Ogród”, które 1 i 2
września odbyły się w centrum EXPO Kraków. Podczas wydarzenia, dedykowanego najnowszym rozwiązaniom w zakresie aranżacji i budownictwa, prezentowaliśmy nasze
możliwości w zakresie druku indywidualnych projektów tapet i dekoracji.
Zobacz więcej

digital

CITY wystawcą podczas SCF 2018
Zbliża się najważniejsze wydarzenie branży retail w Polsce. 26 i 27 września 2018 w
Centrum Expo XXI w Warszawie odbędzie się jesienna edycja targów Shopping Center Forum. Podczas wydarzenia zaprezentujemy skalę naszych możliwości w zakresie
Digital Signage.
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.

