
 

Nowy kwartał to nowe wyzwania 
Nowy kwartał otwieramy mocnym akcentem! Już 12 kwietnia, podczas wiosennej 
edycji targów Shopping Center Forum 2018, zaprezentujemy ofertę naszych rozwią-
zań Digital Signage. Podczas największego spotkania branży retail w Polsce przedsta-
wimy produkty i projekty, które w szczególności dedykujemy galeriom handlowym 
i sieciom sprzedaży. 

CITY wystawcą Shopping Center Forum 2018 
Po raz kolejny zaznaczymy naszą obecność podczas największego spotkania branży 
retail w Polsce. 12 kwietnia, w Centrum Kongresowym Legii Warszawa, przedstawi-
my nasze możliwości w zakresie rozwiązań Digital Signage. Zapraszamy do spotkań 
na stoisku 2.9, na którym wystawimy nasze kioski multimedialne, ekrany LED i LCD.
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https://retailnet.pl/shopping-center-forum-awards/


Zobacz więcej

CITY wyłącznym partnerem Welcome Mixer 
W prestiżowym lokalu Charlotte Menora w Warszawie, pod wyłącznym patronatem CITY, 
odbędzie się„Welcome Mixer”, którzy poprzedzi oficjalne rozpoczęcie wiosennej edycji 
Shopping Center Forum. W gronie kluczowych osób, które tworzą branżę retail w Polsce 
zaprezentujemy najnowsze wielkoformatowe ekrany LCD i kioski multimedialne.

Gemini Park Tychy oznakowane przez CITY 
W pierwszy dzień wiosny, 21 marca, odbyło się oficjalne otwarcie galerii Gemini Park Ty-
chy. Zrealizowaliśmy w tym obiekcie nowoczesny system informacji wizualnej. Łącznie 
zainstalowaliśmy 6 wolnostojących kiosków multimedialnych, 13 naściennych kiosków 
reklamowych, 30 podświetlanych pylonów i kilkadziesiąt podwieszanych tabliczek. 
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https://retailnet.pl/shopping-center-forum-awards/program-awards/
https://city.com.pl/realizacja/system-oznakowania-galerii-gemini-park-tychy,262.html


Salony 4F z wiosenną witryną od CITY 
Po raz kolejny wykonaliśmy witryny sklepowe dla sieci salonów 4F. Tym razem zre-
alizowaliśmy aranżację, która w sugestywny sposób zapowiada nową kolekcję marki 
na sezon wiosna/lato. Przewodnie hasło kampanii brzmi: „We are still with you, but 
now it’s your turn”.

Realizacje CITY na łamach branżowej prasy 
Wpływowy magazyn branży retail docenił realizację CITY dla galerii Gemini Park Tychy. 
System oznakowania galerii handlowej bezpośrednio przekłada się na bezpieczeń-
stwo i komfort klientów. Dobre oznakowanie obiekty, w tym parkingu i poszczególne 
strefy galerii, to klucz do maksymalizacji obrotów. 
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https://city.com.pl/ofertainstore.html
https://retailnet.pl/2018/03/23/124026-city-system-oznakowania-galerii-ksztaltuje-dynamike-sprzedazy/


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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