
Realizacje spod znaku CITY 
Za nami kolejne realizacje dla sieci salonów tak znanych marek jak Vistula czy Gat-
ta. W minionym czasie odświeżyliśmy kasetony w krakowskim centrum outletowym 
Factory, a także zrealizowaliśmy kampanię outdoorową dla nowego serialu platformy 
Netflix. Echa prestiżowej nagrody Red Dot wciąż nie słabną – tym razem pisze o nas 
magazyn „Design Alive”. 

Sieć salonów Vistula z witryną od CITY 
„Piłkarska jedenastka” na czele z Robertem Lewandowskim trafiła wprost na witryny 
blisko 100 salonów marki Vistula. Realizacja wysokiej jakości wydruków wielkoforma-
towych, zapewnienie odpowiedniej postprodukcji oraz montażu w wybranych punk-
tach sprzedaży to właśnie nasza zasługa.
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instore

https://city.com.pl/realizacja/vistula,283.html?brl=1


Zobacz więcej

Aranżacje w sieci salonów Gatta 
Dla sieci 130 salonów Gatta zrealizowaliśmy serię wydruków wielkoformatowych, 
które promują nową kolekcję marki na sezon wiosna/lato 2018. Wydruki na materia-
le poliestrowym, doskonale nasycone i kontrastowe, zainstalowaliśmy w kasetonach 
podświetlanych zarówno wewnątrz sklepów, jak i w wybranych witrynach. 

Kasetony reklamowe dla Factory Kraków 
Wymieniliśmy lica w podświetlanych kasetonach, które zdobią elewację krakowskiego 
centrum outletowego Factory. Usługę zrealizowaliśmy kompleksowo – od doradztwa 
w zakresie wyboru optymalnego materiału, poprzez przygotowanie specjalistycznych 
wydruków na płycie poliwęglanowej, aż po montaż we wskazanej lokalizacji.

instore

instore

https://city.com.pl/realizacja/gatta,279.html?brl=1
https://city.com.pl/oferta/instore.html


Serial Netflixa na wielkim formacie CITY
Dla popularnej platformy rozrywkowej Netflix zrealizowaliśmy kampanię outdooro-
wą promującą nowy serial „The Rain”. Bohaterowie serialu trafili m. in. na powierzchnię 
wielkoformatową zlokalizowaną na elewacji byłego Hotelu Cracovia. Prestiżowy nośnik 
o pow. blisko 2 500 m kw. znajduje się tuż przy zatłoczonych Alejach Trzech Wieszczów.

Wydruki wielkoformatowe dla Circle K 
Dostarczamy wydruki wielkoformatowe do sieci ponad 350 stacji paliw Circle K. Na-
sze realizacje znaleźć można zarówno w sklepach, jak i przy dystrybutorach. Właści-
ciel Circle K Polska, czyli Grupa Alimentation Couche-Tard, jest jedną z największych 
na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego. 

print

outdoor

https://city.com.pl/oferta/outdoor.html
https://city.com.pl/realizacja/circle-k,284.html?brl=1


Magazyn „Design Alive” pisze o CITY 
Nie słabną medialne echa po zdobyciu prestiżowej nagrody Red Dot Design Award. 
Kiosk multimedialny FIN, tegoroczny laureat „Oscara Designu”, trafił na łamy magazy-
nu „Design Alive”. To wysoko ceniony w środowisku projektantów magazyn i portal, 
który obszernie omawia zjawiska związane z architekturą, wnętrzami, modą, sztuką 
i stylem życia. 

digital

http://www.designalive.pl/kiosk-multimedialny-fin-zdobyl-oscara-designu/


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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