
Rok 2018 z perspektywy CITY
Za nami rok prężnej pracy, a przed nami kolejne wielkie wyzwania. Zdobywamy 
wiedzę i doświadczenie, poszerzamy naszą ofertę, mamy ambicje i plany rozwoju 
na kolejny rok. Zobacz, jakie projekty i wydarzenia w minionym 2018 roku okazały 
się dla nas najważniejsze. Oto subiektywny przegląd ostatnich dwunastu miesięcy 
z perspektywy CITY.

Witryna olimpijska w salonach 4F
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu dostarczyły nam wielu emocji i wrażeń. 
Dla marki 4F, oficjalnego sponsora Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, zrealizowaliśmy 
projekt i produkcję okolicznościowych witryn sklepowych. W oryginalnej aranżacji wy-
korzystaliśmy czerwone świetlówki oraz materiał do podświetleń.
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https://city.com.pl/realizacja/4f,249.html


Zobacz więcej

Moc multimediów w ZAKOLOVE
W samym sercu Zakopanego, przy ul. Krupówki 30, zostało otwarte Multimedialne 
Centrum Informacji Turystycznej Zakolove. Wszystkie elementy Digital Signage zostały 
zrealizowane przez CITY, w tym m. in. kioski multimedialne, aplikacje informacyjne, TV 
walle, sala VR i trójwymiarowy mapping polskich Tatr.

System oznakowania w GEMINI PARK TYCHY
W galerii Gemini Park Tychy, we współpracy z Blank Studio, zrealizowaliśmy system 
wewnętrznego oznakowania centrum. W pasażach galerii zainstalowaliśmy tabliczki 
kierunkowe, semafory, kasetony i etykiety, a w głównych punktach komunikacyjnych 
rozstawiliśmy kioski multimedialne wykonane z akrylu i forniru.
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https://city.com.pl/realizacja/rozwiazania-digital-signage-w-centrum-zakolove,254.html
https://city.com.pl/realizacja/system-oznakowania-galerii-gemini-park-tychy,262.html


Premiera strefy KIDS PLAY w Galerii Echo
Pierwszą innowacyjną strefę zabawy dla dzieci zainstalowaliśmy w Kielcach, w Gale-
rii Echo. KIDS PLAY to autorski projekt zespołu CITY, który łączy walory tradycyjnych 
zabawek manualnych i nowoczesnych aplikacji edukacyjnych. Doceniają go dzieci 
i rodzice, ale również zarządcy i właściciele galerii.

Realizacja witryn dla WÓLCZANKI   
Dla sieci salonów marki Wólczanka zrealizowaliśmy wydruki wielkoformatowe promu-
jące kolekcję wiosna/lato 2018. Wysokiej jakości wydruki w żywych kolorach, zadruko-
wane w technologii UV, trafiły do 120 salonów sprzedaży tej marki w Polsce. Do realiza-
cji witryny wykorzystaliśmy m.in. płyty piankowe i folie samoprzylepne.
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http://www.kidsplaycity.pl/
https://city.com.pl/realizacja/wolczanka,286.html?brl=1


Chillout Zone dla FACTORY ANNOPOL
Wyjątkową strefę relaksu zrealizowaliśmy od podstaw dla centrum outletowego Fac-
tory Annopol w Warszawie. Przestrzeń o ażurowej konstrukcji i powierzchni ok. 100 m 
kw., która składa się z trzech zmiennych modułów, to idealne rozwiązanie na chwilę 
wytchnienia po udanych zakupach.

Kampania dla BGŻ BNP PARIBAS   
Październik minął pod znakiem realizacji kampanii dla banku BGŻ BNP Paribas. W ciągu 
kilkunastu dni obsłużyliśmy 473 placówek banku Polsce. Zrealizowaliśmy ponad 6 500 
m kw. druku. Projekt obejmował inwentaryzację witryn, druk wielkoformatowy na róż-
nych mediach oraz aplikację grafik w oddziałach banku.
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https://city.com.pl/realizacja/bgz-pnp-paribas,419.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/chillout-zone,318.html?brl=1


Kampania ABOUT YOU na ekranach LED
Nowy serwis modowy About You szturmem wkroczył w sierpniu na polski rynek. Pro-
wadzona na szeroką skalę kampania reklamowa budziła zainteresowanie na długo 
przed oficjalną premierą polskiej witryny About You. Istotnym wsparciem kampanii 
była emisja spotów reklamowych w naszej sieci miejskich ekranów LED.

ETAM na wielkim formacie   
Etam Live Show, pokaz kolekcji francuskiej marki modowej, odbył się po raz kolejny. 
Na długo przed jego premierą, wspieraliśmy w Krakowie promocję tego wydarzenia. 
Siatka wielkoformatowa CITY przy ul. Pawiej, w sąsiedztwie Galerii Krakowskiej i Dwor-
ca Głównego, była gwarancja dotarcia przekazu do setek tysięcy odbiorców.
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https://city.com.pl/realizacja/etam,392.html
https://city.com.pl/realizacja/about-you,386.html?brl=1


Realizacja Digital Signage dla DOUGLAS
W salonie marki Douglas, w galerii Złote Tarasy, zrealizowaliśmy oryginalną instalację 
Digital Signage. W wejściu do salonu zainstalowaliśmy 40 ekranów LCD, które działają 
w sposób synchroniczny, a wewnątrz salonu, wzmocniliśmy prezentację produktów 
za pomocą pojedynczych ekranów LCD i LED.

Premiera KIDS PLAY na targach MAPIC   
Podczas międzynarodowych targów nieruchomości komercyjnych MAPIC w Cannes 
odbyła się światowa premiera naszego produktu KIDS PLAY. Na stoisku o pow. ok. 45 m 
kw. mieliśmy okazję zaprezentować KIDS PLAY w pełnej okazałości, a także część naszej 
oferty w zakresie Digital Signage. Zainteresowanie było ogromne!
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https://city.com.pl/realizacja/mapic,442.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/douglas,408.html?brl=1


Realizacja dla KINA ŚWIATOWID
Słynne katowickie kino studyjne Światowid już wkrótce świętować będzie 110–lecie 
działalności. Z tej okazji zadbaliśmy o nowe elementy identyfikacji i informacji o re-
pertuarze kina. Opracowaliśmy projekt i wykonaliśmy wszystkie zewnętrzne i we-
wnętrzne elementy identyfikujące kino Światowid.
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https://city.com.pl/realizacja/kino-swiatowid,438.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.
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