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Jesienne realizacje CITY
W salonie sieci Douglas, tym razem w Złotych Tarasach w Warszawie, zrealizowaliśmy
kolejną imponującą instalację Digital Signage. Na potrzeby prowadzonej modernizacji kamienicy Biblioteki Kraków wykonaliśmy instalację i wielkoformatowy wydruk
zabezpieczający elewację budynku. Za nami także kolejny udany finał loterii w Tomaszowie Mazowieckim.

outdoor

FACTORY na wielkim formacie
Jesień Łowców! Pod takim hasłem przebiega nowa kampania Factory. Oto kolejny
efekt naszej współpracy z krakowskim centrum outletowym. Na jednym z naszych nośników reklamowych, przy porcie lotniczym Balice, o rozmiarze 18 x 6 m budujemy
zasięg komunikacji marki.
Zobacz więcej

digital

Instalacja Digital Signage w DOUGLAS
W warszawskich Złotych Tarasach dla salonu Douglas wykonaliśmy projekt Digital
Signage. Cyfrowe nośniki LED i LCD sprzyjają budowaniu atrakcyjnej narracji marki.
Ekrany opatrzone dedykowanym oprogramowaniem zainstalowaliśmy przy wejściu,
nad kasą oraz w sferze premier.
Zobacz więcej

print

Zabezpieczenie elewacji BIBLIOTEKI KRAKÓW
W samym sercu krakowskiego Kazimierza, przy zbiegu ulic Krakowskiej i Węgłowej
trwają prace związane z adaptacją i przygotowaniem nowego gmachu Głównej Biblioteki Kraków. Przygotowaliśmy na tę okoliczność wielkoformatowy wydruk, zrealizowany na siatce mesh, przybliżający charakter prowadzonych prac.
Zobacz więcej

digital

Poznaj KIDS PLAY z nowej strony
Kids Play to przestrzeń kreacji, zabawy oraz nauki dedykowana dzieciom w wieku od 4
do 12 lat. Walor edukacyjny, to idea, która od samego początku przyświecała naszej
koncepcji stoiska. Poprzez zabawę, dzieci w praktyczny sposób poznają prawa nauki
rządzące otaczającym nas światem.
Zobacz więcej

digital

Finał loterii w Tomaszowie Mazowieckim
Za nami finał loterii konsumenckiej zorganizowanej dla galerii Tomaszów. CITY odpowiadało za realizację akcji promocyjnej oraz finału. Na potrzeby loterii przygotowaliśmy branding stoiska obsługi loterii, rampę eksponującą nagrodę główną oraz przeprowadziliśmy finał akcji.
Zobacz więcej

expo

CITY partnerem Dźwigaczy Kultury
Po raz kolejny zaznaczyliśmy swoją obecność na konferencji Dźwigacze Kultury, odbywającej się w dniach 3-4 października 2018 w Centrum Kongresowym ICE. Jako partner
wydarzenia udostępniliśmy kioski multimedialne, które dzięki dedykowanej aplikacji
pozwoliły na ocenę jakości organizacji i realizacji wydarzenia.
Zobacz więcej
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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.

