
Nowe realizacje w portfolio CITY
Za nami szereg udanych realizacji dla takich m. in. klientów jak Big Star, 4F i „pracuj.
pl”. Wielkoformatowe ekrany LED, które zainstalowaliśmy w Galerii Wroclavia, trafiły 
na łamy branżowego magazynu. Podczas wernisażu znanego architekta, Romualda 
Loeglera, zaprezentowaliśmy oryginalny system komunikacji miasta z mieszkańcami 
i turystami.

Salony Big Star z ekranami od CITY
W salonie sieci Big Star, który mieści się w Galerii Łódzkiej, zainstalowaliśmy w witrynie 
sklepu wielkoformatowy ekran LED. Wysokiej jakości obraz pozwala emitować treści, 
które oddziałują na wyobraźnię klientów, a tym samym wzmacniają markę i sprzedaż.
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Zimowa witryna zrealizowana przez CITY
„Zakładaj energię” to hasło zimowej kampanii 4F, które pojawiło się w witrynach tej 
popularnej marki odzieży sportowej. Zrealizowaliśmy projekt witryn sklepowych dla 
niemal 180 salonów 4F w Polsce, a także kilkunastu na Słowacji, Łotwie, w Rumunii i 
Czechach.

„Pracuj.pl” na wielkim formacie CITY
Największy portal rekrutacyjny w Polsce, „pracuj.pl”, promowaliśmy na wielkoforma-
towej powierzchni reklamowej w Krakowie. Dzięki naszej reklamie całe miasto żyło 
Festiwalem Pracy „Jobicon”, a samo wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników.
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CITY partnerem wernisarzu Roumualda Loeglera
Podczas wernisażu prac wybitnego architekta i urbanisty, Romulada Loeglera, zapre-
zentowaliśmy nową koncepcję komunikacji miasta z mieszkańcami. W krakowskim 
Pałacu Sztuki po raz pierwszy pokazaliśmy model miejskiego kiosku interaktywnego, 
który posiada funkcje informacyjne, nawigacyjne i reklamowe.

Media o ekranach CITY w Galerii Wroclavia
Galeria Wroclavia to jedno z najnowocześniejszych centrów handlowych w Polsce. W 
pasażu galerii zainstalowaliśmy dwa wielkoformatowe ekrany LED, które zostały zinte-
growane z systemem kamer i platformą do zarządzania treścią. Każdy z ekranów ma 36 
mkw. powierzchni i rozdzielczość Full HD.
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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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