
 

Nowy sezon, nowe realizacje  
Po raz kolejny zrealizowaliśmy druk i montaż witryn dla sieci salonów 4F. Wzmocni-
liśmy również współpracę z francuską marką ETAM. Kampania HUAWEI z udziałem 
Roberta Lewandowskiego trafiła na nasze powierzchnie wielkoformatowe, a kiosk 
multimedialny FIN doczekał się publikacji na łamach portalu „galeriehandlowe.pl”.   

Salony 4F po raz kolejny z witryną od CITY   
Po raz kolejny, tym razem dla nowej kolekcji na sezon wiosna/lato, zrealizowaliśmy bli-
sko 200 witryn dla sieci salonów 4F w Polsce i zagranicą. W realizacji wykorzystaliśmy 
wydruki wielkoformatowe na materiale „Terra Light”, na płytach syntetycznych i foliach.
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instore

https://city.com.pl/realizacja/4f,275.html?brl=1


Zobacz więcej

Wydruki dla sieci salonów ETAM 
Zacieśniamy współpracę z francuską marką mody ETAM. Zrealizowaliśmy wielkofor-
matowe wydruki na folii PCV dla ponad 20 salonów w Polsce. Wraz z początkiem maja 
nasze realizacje wzmocnią w salonach sprzedaży komunikację nowej kolekcji na naj-
bliższy sezon.  

Salon VISTULA z ekranem LED od CITY 
Salon marki VISTULA, który znajduje się w warszawskiej Galerii Mokotów, wyposaży-
liśmy w wielkoformatowy ekran LED (2,8 x 1,7 m). Tego rodzaju nośnik to zarówno 
doskonałe narzędzie komunikacji z klientami, jak i skuteczny sposób na wzmocnienie 
wizerunku marki.

print

digital

https://city.com.pl/oferta/print.html
https://city.com.pl/realizacja/vistula,276.html?brl=1


Zobacz więcej

Kampania HUAWEI na wielkim formacie   
Polska odsłona kampanii promującej smartfon HUAWEI P20 Pro trafiła na prestiżową 
powierzchnię wielkoformatową w Krakowie. Zrealizowaliśmy wydruk na siatce mesh 
o pow. blisko 2000 m kw. oraz montaż na elewacji byłego Hotelu Forum.  

Branding miasta podczas Siatkarskiej Ligii Narodów  
Na okoliczność Siatkarskiej Ligii Narodów, która z końcem maja zagości w Krakowie, 
zrealizowaliśmy system komunikacji tego wydarzenia. Przygotowaliśmy ponad 20 no-
śników typu „cube” o różnej wielkości, które stanęły w najbardziej ruchliwych punk-
tach miasta. 

outdoor

outdoor

https://city.com.pl/realizacja/siatkarska-liga-narodow,278.html?brl=1
https://city.com.pl/realizacja/huawei,277.html?brl=1


Zobacz więcej

Pisze o nas portal „Galerie Handlowe”    
Kiosk multimedialny FIN, który zdobył prestiżową nagrodę Red Dot, wzbudza duże 
zainteresowanie galerii handlowych i branży retail. Obszerny opis naszej realizacji zna-
lazł się w majowym wydaniu magazynu „Galerie Handlowe”.  

digital

https://www.galeriehandlowe.pl/publikacje/retail-news/artykul/46448


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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