
 

Portfolio CITY wciąż rośnie 
Kiosk multimedialny FIN, który powstał z naszej inicjatywy, zdobył prestiżową nagro-
dę Red Dot Design Award. Symboliczna kropka „Red Dot”, która zamieszczana jest 
w kontekście nagrodzonych produktów, to gwarancja doskonałego wzornictwa i naj-
wyższej jakości wykonania. Portfolio CITY wciąż rośnie. Poniżej krótkie newsy o na-
szych realizacjach.  

Red Dot Design Award  
Kiosk multimedialny FIN, który w 2018 roku otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot, 
to odpowiedź na coraz większe potrzeby rynku Digital Signage. Produkt powstał z ini-
cjatywy firmy CITY z myślą o galeriach handlowych, centrach biurowych i przestrze-
niach użyteczności publicznej. Projekt opracował Piotr Jagiełłowicz
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digital

https://city.com.pl/realizacja/fin-zwyciezca-red-dot-w-kategorii-product-design-2018,268.html?brl=1


Zobacz więcej

Okleiny reklamowe w Bonarka City Center
Na potrzeby kampanii promującej nowe kolekcje na sezon wiosna/lato 2018 w Bonar-
ka City Center zrealizowaliśmy wielkoformatowe wydruki na folii monomerycznej. Wy-
sokiej jakości wydruki zostały przez nas zaaplikowane w najbardziej eksponowanych 
punktach galerii.  

Oznakowanie miasta na PZU Cracovia Maraton
Zrealizowaliśmy sieć mobilnych nośników reklamowych na potrzeby 17. edycji naj-
ważniejszej imprezy biegowej w Krakowie, która zaliczana jest do Korony Maratonów 
Polskich. Bieg, który odbył się 22 kwietnia, znalazł start i metę na Rynku Głównym.

instore

outdoor

https://city.com.pl/oferta/instore.html
https://city.com.pl/oferta/outdoor.html


Zobacz więcej

Standy multimedialne w salonie 4F  
Dla salonu 4F w Galerii Jurajskiej zrealizowaliśmy dwanaście multimedialnych stan-
dów, które informują klientów o właściwościach poszczególnych produktów i dostęp-
nych ofertach sprzedaży. 12-calowe ekrany LCD osadziliśmy na stopach wykonanych 
z płyty kompozytowej.  

Kids Play w mediach branżowych 
W kieleckiej Galerii Echo zrealizowaliśmy innowacyjną strefę rozwoju dla dzieci. Kids 
Play to zabawa, kreacja i nauka w nowej odsłonie. Stoisko przeznaczone dla dzieci 
w wieku od 4 do 12 lat zostało wyposażone w elementy do zabaw manualnych oraz 
aplikacje edukacyjne. 
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https://retailnet.pl/2018/04/17/125278-innowacyjna-strefa-rozrywki-dla-dzieci-w-galerii-echo/
https://city.com.pl/realizacja/4f,270.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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