
Wrześniowy przegląd od CITY
Już dziś startuje najważniejsze wydarzenie tej jesieni – spotkanie uczestników rynku 
centrów handlowych w Europie Środkowej w ramach Shopping Center Forum 2018. 
Nasze portfolio realizacji Digital Signage wciąż rośnie, a jesienną kolekcję Wólczanki 
podkreśliliśmy wyjątkową oprawą graficzną. Sprawdź nasz przegląd informacji.

Etam na wielkim formacie
Przygotowaliśmy kampanię reklamową francuskiej marki bielizny ETAM. Na naszym 
prestiżowym nośniku reklamowym przy ul. Pawiej w Krakowie, w sąsiedztwie Galerii 
Krakowskiej oraz Dworca Głównego PKP, wzmacnialiśmy zasięg wydarzenia promują-
cego kolekcję marki – Etam Live Show.
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https://city.com.pl/realizacja/etam,392.html?brl=1


Zobacz więcej

Aranżacja salonów Wólczanki 
Dla 125 salonów Wólczanki zrealizowaliśmy wyjątkową oprawę wizualną eksponującą 
najnowszą kolekcję marki jesień/zima 2018. Projekt obejmował przygotowanie wyso-
kiej jakości wydruków wielkoformatowych na dedykowanych mediach, w tym foliach 
i płytach PCV, a także pełną obsługę montażu we wszystkich salonach.

Diverse w cyfrowym wydaniu 
Dla marki Diverse w gdańskim Forum Radunia wykonaliśmy realizację Digital Signage. 
W witrynie salonu zainstalowaliśmy łącznie 8 monitorów LCD, emitujących bieżącą 
ofertę sklepu. Multimedialne nośniki stanowią niezastąpione wsparcie w kreowaniu 
wizerunku marki.
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https://city.com.pl/realizacja/wolczanka,404.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/diverse,372.html?brl=1


Stoisko wystawiennicze dla magazynu A&B
Krakowska edycja targów Budownictwa i Aranżacji MDO już za nami. Dla magazynu 
Architektura & Biznes, wskazującego najlepsze praktyki architektoniczne, przygotowali-
śmy przestrzeń wystawienniczą. Stoisko targowe o powierzchni 18 m kw. z wykorzysta-
niem technologii LED wsparło atrakcyjną prezentację oferty.

Trwają targi Shopping Center Forum  
Już dziś zaczynamy najważniejsze wydarzenie tej jesieni – targi Shopping Center Fo-
rum 2018. Ponad 1600 uczestników w Centrum Konferencyjnym Expo XXI w Warsza-
wie bierze udział w wymianie doświadczeń branży retail. Zapraszamy na stoisko 4.15, 
gdzie prezentujemy skalę naszych możliwości Digital Signage.
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https://city.com.pl/realizacja/architektura-amp-biznes,403.html?brl=1
https://retailnet.pl/shopping-center-forum-cee/


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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