
Grudniowe premiery CITY!
Ostatni miesiąc tego roku rozpoczynamy mocnym akcentem. Podświetlane kasetony 
typu lightbox, promujące technologię hybrydową, zrealizowaliśmy dla 53 salonów 
Toyoty. Realizacją Digital Signage zwieńczyliśmy witrynę salonu Big Star. Natomiast 
dla marki 4f, w ślad za wprowadzaniem nowego konceptu, zainstalowaliśmy ekran 
LED, pozwalający na dynamiczną prezentację kolekcji marki.

DER-MED na wielkim formacie
Kolejna odsłona współpracy z krakowskim Centrum Dermatologiczno-Kosmetycznym 
Der-med. W krakowskich prestiżowych lokalizacjach, przy ul. Grzegórzeckiej, Mada-
lińskiego oraz Zakopiańskiej, prowadzimy kampanię promocyjną Der-Medu. Łącznie 
zadrukowaliśmy ponad 318 m kw. banneru.
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https://city.com.pl/realizacja/der-med,436.html?brl=1


Zobacz więcej

Ekran LED dla 4F 
W prestiżowym wnętrzu galerii Libero Katowice, należącej do portfela inwestycji Echo 
Investment wykonaliśmy realizację Digital Signage. W salonie 4F zamontowaliśmy 
ekran LED, który jest odpowiedzią na nowy koncept aranżacji salonów. Nośnik o roz-
miarze 1,02 x 5,12 m doskonale koresponduje z industrialnym wnętrzem salonu.

Big Star Libero 
Walory potencjału rozwiązań multimedialnych doceniają kolejne marki. W witrynie 
salonu Big Star, w nowo powstałej galerii Libero Katowice, zamontowaliśmy wielko-
formatowy ekran LED. Nośnik o rozdzielczości 640 x 640 px wspomaga atrakcyjną pre-
zentację zimowej kolekcji marki.
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https://city.com.pl/realizacja/4f,433.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/big-star,434.html?brl=1


Podświetlane kasetony dla TOYOTY
Dla 53 autoryzowanych salonów Toyoty w całej Polsce przygotowaliśmy podświetla-
ne kasetony eksponujące trwająca kampanię marki przebiegającej pod hasłem „Stop 
Smog Go Hybrid”. Kasetony typu Lightbox o rozmiarze 274 x 200 cm zamontowali-
śmy między innymi w Krakowie, Szczecinie i Warszawie.

Kioski reklamowe dla FACTORY   
W warszawskim centrum outletowym Factory Annopol zakończyliśmy instalację kio-
sków multimedialnych typu Galaxy. Dwustronne urządzenia wyposażone w monitory 
Samsunga Q65MH z wbudowaną funkcją reklamową, pozwalają w atrakcyjny sposób 
na prezentację bieżącej oferty centrum.
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https://city.com.pl/realizacja/toyota,435.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/factory,432.html?brl=1


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.

Oddział: 
CITY
ul. Żurawia 22/209 
00-515 Warszawa 
+48 537 406 251
info@city.com.pl

Centrala: 
CITY
ul. Jugowicka 6A 
30-443 Kraków 
+48 12 655 46 88
info@city.com.pl

Copyright 2017 CITY Sp. z o. o. - Sp. k 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

https://city.com.pl/

	Przycisk 1: 
	Przycisk 2: 
	Przycisk 3: 
	Przycisk 10: 
	Przycisk 4: 
	Przycisk 8: 


