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Nowy rok, nowe wyzwania
Nowy rok otwieramy mocnym akcentem! Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz kolejny, a wraz z nią zagrało CITY. Kampanię LED promującą 27. finał
WOŚP prowadziliśmy na 10 krakowskich ekranach. Dla francuskiej marki ETAM zainstalowaliśmy ekran LED wewnątrz salonu sprzedaży. W Krakowie, dla Nowohuckiego
Centrum Kultury, zrealizowaliśmy przestrzenne podświetlane litery.

outdoor

Gramy razem z WOŚP
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. W Krakowie, w sieci miejskich
ekranów LED, prowadziliśmy kampanię zachęcającą do udziału w tej wyjątkowej inicjatywie społecznej. Spoty WOŚP emitowaliśmy m.in. przy Galerii Kazimierz, Rondzie
Matecznego oraz ul. Zakopiańskiej.
Zobacz więcej

outdoor

ENGIE na wielkim formacie
Czysta energia dla biznesu – pod takim hasłem w Krakowie i Katowicach prowadzimy
kampanię promocyjną dla Engie. Projekt wykonaliśmy kompleksowo, od kreacji graficznej, poprzez druk, aż po montaż siatek w miejscach docelowych. Łącznie zadrukowaliśmy aż 336 m kw. siatki mesh.
Zobacz więcej

Zobacz więcej

instore

Reklama LED na NCK
Nowohuckie Centrum Kultury w oryginalnej odsłonie! O zupełnie nową, przykuwającą
wzrok oprawę wizualną logo Centrum zadbało CITY. Do jej produkcji użyliśmy m.in.
liter przestrzennych podświetlanych modułami LED. NCK w nowej oprawie prezentuję
się doskonale.
Zobacz więcej

instore

Witryny okolicznościowe dla 4F
Sezon wyprzedaży w pełni. Dla salonów 4F w całej Polsce wykonaliśmy okolicznościowe witryny, które intensyfikują gorący okres rabatów. Starannie dobrane materiały, w tym karton arctica oraz folia easy-dot pozwoliły na osiągnięcie oryginalnego
efektu wizualnego.
Zobacz więcej

digital

Ekran LED dla ETAM
Rozwiązania Digital Signage wyznaczają nowy standard komunikacji z klientem. Kolejną realizację wykonaliśmy dla salonu ETAM w galerii Atrium Targówek. W strefie kasowej zainstalowaliśmy ekran LED o rozmiarze 1,5 x 2 m. Nośnik to nie tylko doskonałe
medium informacji, ale również przykuwający uwagę element aranżacji salonu.
Zobacz więcej

print

Sylwestrowa realizacja CITY
Nowy rok przywitaliśmy jak przystało w mieście królów. W wyjątkowej oprawie wizualnej od CITY krakowskie sceny prezentowały się zjawiskowo. Przygotowaliśmy
okolicznościowe wydruki na siatce mesh oraz bannerze dla trzech krakowskich scen:
Rynek Główny, Plac Wolnica oraz Nowohucka Aleja Róż.
Zobacz więcej
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CITY wystawcą REMA DAYS 2019
Już wkrótce, między 13 a 15 lutego, zapraszamy na nasze stoisko B4 podczas międzynarodowych targów reklamy i druku REMA DAYS w Warszawie. Uczestnikom targów zaprezentujemy szeroką ofertę CITY w zakresie druku wielkoformatowego, rozwiązań reklamy outdoorowej, a także możliwości aranżacji marketingowych instore. Zapraszamy!
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.

